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Ετήσια Έκθεση 2020 

COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής 

Υποστήριξης  Μ.Ε.Π.Ε. 

 

Έκθεση Διαχειριστών                                                                                                                                  
επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01.01.2020 έως 31.12.2020 προς την Τακτική 

Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία “ COCA-COLA HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.” 
 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 4541/2018, 

υποβάλουμε συνημμένα στην Τακτική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη 

χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 με τις παρατηρήσεις επ’ αυτών, για την έγκρισή σας.  

 

Η Εταιρεία 

 

Η Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης M.Ε.Π.E. είναι μια μονοπρόσωπη  εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

που ιδρύθηκε στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών διοικητικής φύσεως και λοιπών συναφών 

υπηρεσιών και συμμετοχών σε εταιρείες με πρωταρχικό αντικείμενο την παραγωγή, πώληση και διανομή μη αλκοολούχων 

αναψυκτικών ποτών.  

Στόχος της επιχείρησης είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ενώ οι αξίες που τη διέπουν είναι η ακεραιότητα και η 

προσήλωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της, ο σεβασμός σε πελάτες, εργαζομένους και συνεργάτες, στην κοινωνία και 

στο περιβάλλον. 

Ως στρατηγική η επιχείρηση έχει υιοθετήσει την σταθερή ανάπτυξη και παράλληλα τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών και 

των οικονομικών της μεγεθών.  

 

Η Διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τον Εταίρο και τους Διαχειριστές. Ως μέλος της Coca-Cola HBC A.G. (ο Όμιλος) 

τηρεί οργανωμένο σχήμα διοίκησης και διαθέτει επαρκή εσωτερικά συστήματα διαχείρισης. Η Εταιρεία επιδιώκει διαρκώς 

να βελτιώσει τις πρακτικές εσωτερικού ελέγχου εντός της Εταιρείας αποδεικνύοντας την προσήλωσή της στα υποδειγματικά 

πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου. Εφαρμόζει τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος συνοψίζει τις αρχές 

σύμφωνα με τις οποίες κάθε άτομο, εργαζόμενος ή τρίτος, που συμμετέχει στη λειτουργία του Ομίλου πρέπει να ενεργεί και 

να πράττει εντός του πλαισίου των καθηκόντων του. Για το λόγο αυτό ο Κώδικας αποτελεί πρακτικό οδηγό στην καθημερινή 

εργασία όλων των εργαζομένων της Εταιρείας. 

 

 

Οικονομική επισκόπηση  

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της χρήσης ανήλθαν στο ποσό των  €5,9 εκατ. (2019: €7,0 εκατ.) 

 

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας την 31η  Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν στο ποσό των €243,8 εκατ. (2019: €258,6 εκατ.). Το 

εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31η 
 Δεκεμβρίου 2020 αποτελείται από 2.884.000 εταιρικά μερίδια με ονομαστική αξία 

€30 ανά μερίδιο.  

 

Η Εταιρεία δεν είχε τραπεζικό δανεισμό την 31η
 Δεκεμβρίου 2020 και 2019. 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους σημαντικότερους δείκτες απόδοσης της Εταιρείας για τις χρήσεις 2020 και 2019: 

 

  

 

 
Βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες απόδοσης                     2020                     2019  

    

Έσοδα (€ εκατ.)  43,4 61,4  

Λειτουργικά κέρδη (EBIT σε € εκατ.)  7,1 12,9  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού  5,5% 9,6%  

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  92,0% 90,0%  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  125,6% 140,8%  

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων  1.150,0% 904,2%  
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Ετήσια Έκθεση 2020 

COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής 

Υποστήριξης  Μ.Ε.Π.Ε. 

 

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας 

 
Η προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση εκτιμάται σταθερή. Η επιχείρηση κινείται στοχευμένα για 

τη συνεχή βελτίωση σε τρία επίπεδα: οργάνωση, ποιότητα υπηρεσιών, οικονομικά μεγέθη.  

Mακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

 

               Tο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα υπήρξε ευμετάβλητο τα τελευταία χρόνια, 

ωστόσο είχε παρουσιάσει σημαντικά σημάδια βελτίωσης μέχρι τις αρχές του 2020 όπου και η πανδημία του COVID-19 

επηρέασε τον μακροοικονομικό χάρτη στην Ελλάδα. H παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανoύς κρίσης, η 

οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή 

ζωή. Έχουν εφαρμοστεί περιορισμοί στα ταξίδια καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας σε πολλές χώρες με σταδιακή άρση 

αυτών έως και σήμερα. Τα μέτρα αυτά έχουν επιβραδύνει την οικονομία, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, 

καθώς ο αόριστος χρονικός ορίζοντας αυτών, δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και μεταβλητότητας σημαντικών 

μακροοικονομικών μεγεθών. Η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την 

ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Καθώς ο ρυθμός υλοποίησης εμβολιασμών 

επιταχύνεται, ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σταδιακά το 2021. 

              Η Εταιρεία διατηρεί καταθέσεις σε μετρητά και ισοδύναμα στις Ελληνικές τράπεζες που κατά το τέλος της χρήσης 

ανέρχονταν σε € 0,1 εκατ. ενώ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των παρόντων οικονομικών καταστάσεων σε € μηδέν 

εκατ.  

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

                Αναλυτική αναφορά των χρηματοοικονομικών κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία (συναλλαγματικός 

κίνδυνος, κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος κεφαλαίου) 

περιλαμβάνεται στην Σημείωση 20 των οικονομικών της καταστάσεων. 

 

 

Περιβαλλοντικά Ζητήματα  

 

                Αποτελεί προτεραιότητα της Εταιρείας η πρόληψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τη δράση της 

και η συνεχής συμμόρφωσή της στη σχετική νομοθεσία.  

 

 

Εργασιακά Ζητήματα  

 

                 Η Εταιρεία εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας. Επίσης, η Εταιρεία φροντίζει για τη 

δημιουργία δίκαιου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης για όλους τους 

εργαζομένους. 

 

 

Ανάλυση έδρας και υποκαταστημάτων 

 

                Η έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, Φραγκοκκλησιάς 9, Μαρούσι. Η εταιρεία, από τον 

Φεβρουάριο του 2021 διαθέτει ένα υπό λειτουργία υποκατάστημα με έδρα τον Δήμο Πηλαίας Θεσσαλονίκης, ΒΕΠΕ 

Τεχνόπολις. 
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Μεταγενέστερα γεγονότα 

 

                Οι διαχειριστές της Εταιρείας προτείνουν για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 τη διανομή μερίσματος  

ύψους  € 5,0 εκατ στην Coca-Cola HBC Holdings B.V. και επιπλέον και € 1,6 εκατ. στους υπαλλήλους της Εταιρείας που 

έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα παροχής βραχυπρόθεσμών και μακροπρόθεσμων κινήτρων. Η πρόταση 

αυτή τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων. Να σημειωθεί ότι το ποσό που διανέμεται προς 

τους υπαλλήλους της Εταιρείας για σκοπούς λογιστικής απεικόνισης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αναγνωρίστηκε ως έξοδο στα 

αποτελέσματα χρήσεως, εντούτοις, σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο και τη φορολογική νομοθεσία αντιμετωπίζεται ως 

διανομή μερίσματος και ως εκ τούτου προστίθεται και διαμορφώνει τα προς διανομή καθαρά κέρδη της Εταιρείας. 

 

               Ειδικότερα τον Μάιο του 2021, η διοίκηση της Εταιρείας ενέκρινε την διανομή μερίσματος στους υπαλλήλους της 

Εταιρείας που συμμετέχουν στα προγράμματα  παροχής κινήτρων, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η 

διανομή μερίσματος σε μη μετόχους δεν ρυθμίζεται από κάποιο πρότυπο, επομένως οι αντίστοιχες καταβολές στο 

προσωπικό λογίζονται ως βραχυπρόθεσμες παροχές σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 παρ. 19 και ως μακροπρόθεσμες παροχές 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 παρ. 156. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 10, αυτή η απόφαση διανομής μερίσματος στους υπαλλήλους 

αποτελεί ένα γεγονός μεταγενέστερο της ημερομηνίας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και είναι ενδεικτικό των 

συνθηκών που προέκυψαν μετά από αυτή την περίοδο αναφοράς. Για τον λόγο αυτό γνωστοποιείται  ως μη προσαρμοστικό 

γεγονός.  

 

                Στις 16 Μαρτίου 2021 δάνειο αξίας € 2,8 εκατ. που είχε συναφθεί στις 21 Οκτωβρίου 2019 με συνδεδεμένη 

εταιρεία του Ομίλου, την Coca-Cola HBC Finance BV και έληγε στις 21 Οκτωβρίου του 2021 επεστράφει και 

χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη τρέχουσων πληρωμών. 

 

                Σύμφωνα με την από 26 Φεβρουαρίου 2021 Έκτακτη Συνέλευση της Εταιρείας, τροποποιείται το Άρθρο 14 του 

Καταστατικού αυτής, προκειμένου να ενσωματώσει τη λειτουργία του υποκαστήματός εσωτερικού με ημερομηνία έναρξης 

την 1η Φεβρουαρίου 2021. Το υποκατάστημα της Εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να είναι πλήρως 

λειτουργικό κατά το 2ο τρίμηνο του 2021 με σκοπό να υποστηρίζει: 

- Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις 

- Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης. 

H Διοίκηση εκτιμά ότι τα έσοδα των νέων δραστηριοτήτων για το 2021 θα ανέλθουν σε € 1,6 εκατ. με αντίστοιχα έξοδα να 

ανέρχονται σε  € 1,5 εκατ., με το ποσό των € 1,3 εκατ. να αφορά έξοδα προσωπικού. 

 

              Τον Ιανουάριο 2021 η Εταιρεία έλαβε € 1,9 εκατ από τις φορολογικές αρχές, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις 

τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις της κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

 

 

 

 

                                                                                Οι Διαχειριστές  

Αναστάσιος Σταμούλης                                                                                  Δημήτριος Σιώκης                                                                             

 



     

                                                                                           

Σελίδα 5 από 46 

 

 

 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
Προς τον Εταίρο της Εταιρείας  
«COCA COLA HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» 
 
Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Γνώμη  
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «COCA COLA HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τoν ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις 
καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που 
περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη 
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις 
ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν 
με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ν. 3190/1955.  
 
Βάση γνώμης 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της 
έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον 
Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών 
(Κώδικας ΣΔΠΔΕ)  που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς  και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του 
Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει 
τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. 
 
Άλλες Πληροφορίες   
Οι Διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, είναι η Έκθεση των 
Διαχειριστών (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που 
λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή. 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός των όσων ρητά 
αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης 
επί αυτών. 
 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις Άλλες 
Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες Πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις 
οικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 
εσφαλμένες.  
Εξετάσαμε εάν η Έκθεση των Διαχειριστών περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι οποίες απαιτούνται από το Ν. 
3190/1955. 
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Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας: 
 

• Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση των Διαχειριστών της χρήσης που έληξε 
την 31/12/2020 αντιστοιχούν στις οικονομικές καταστάσεις  

• Η Έκθεση των Διαχειριστών έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του 150 του 
Ν. 4548/2018, στον οποίο παραπέμπει το άρθρο 22 (παρ. 3) του Κωδ. Ν. 3190/1955.  

 
Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «COCA COLA 
HBC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μ.Ε.Π.Ε.» και το περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να 
αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση των Διαχειριστών. Δεν έχουμε να 
αναφέρουμε τίποτα σχετικά με το θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες των Διαχειριστών για τη διακυβέρνηση επί των οικονομικών καταστάσεων 
Οι Διαχειριστές έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  τις απαιτήσεις του Ν. 
3190/1955, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που οι Διαχειριστές  καθορίζουν ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, οι Διαχειριστές είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν οι Διαχειριστές είτε προτίθεται να ρευστοποιήσουν την Εταιρεία ή να 
διακόψουν τις δραστηριότητες της ή δεν έχουν άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσουν σ 
’αυτές τις ενέργειες. 
 
Οι Διαχειριστές έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο 
τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε 
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί 
στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να 
προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε 
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές 
τις οικονομικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια  του ελέγχου. Επίσης: 
 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 
που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
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• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και  το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που  έγιναν από τους Διαχειριστές.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τους Διαχειριστές της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται 
σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά 
γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση.  

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων 
σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση των Διαχειριστών αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο 
«Άλλες Πληροφορίες». 
 
 
 
 

 

 

 

 

Αθήνα, 25 Mαίου 2021 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς  
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Λεωφ. Κηφισίας 268  
153 32 Χαλάνδρι      Kωνσταντίνος Μιχαλάτος 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113                                                                                Αρ Μ ΣΟΕΛ 17701
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Ετήσια Έκθεση 2020 

COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής 

Υποστήριξης  Μ.Ε.Π.Ε. 

 

 

 

Iσολογισμός 
              

          

       

31 Δεκεμβρίου 

        

        

2020 

   

2019 

 

    Σημείωση   € εκατ.   € εκατ.   

Ενεργητικό               

        

Ενσώματα πάγια στοιχεία....................................................................................................................................................................................................    2   2,6   3,2   

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες ..................................................................................................................................................    3   148,5   148,5   

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ...............................................................................................................................................................    4   90,6   103,7   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ............................................................................................................................................................................    6   1,4   1,2  

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ................................................................................................................................................................    7   7,2  3,0  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ..................................................................................................................................................        250,3  259,6  

             

         
Εμπορικές απαιτήσεις ..........................................................................................................................................................................................................    8   4,3  6,2  

Λοιπές απαιτήσεις ...............................................................................................................................................................................................................    8   6,1   16,5  

Χρηματικά διαθέσιμα ..........................................................................................................................................................................................................    9   1,8   4,9   

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις   ..................................................................................................................................................................................       2,5  —  

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ........................................................................................................................................................        14,7    27,6        

Σύνολο ενεργητικού ...........................................................................................................................................................................................................        265,0  287,2   

              

Υποχρεώσεις            

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις ...................................................................................................................................................................    12   0,3   0,6  

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις .....................................................................................................................................................................................    12   10,1  12,9  

Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις .......................................................................................................................................................................................    12  1,3  6,1  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ..........................................................................................................................................................................        11,7   19,6   

              

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις ..................................................................................................................................................................    11   0,5   0,6  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ................................................................................................................................................................................    13    9,0   8,4   

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων .........................................................................................................................................................................        9,5   9,0  

Σύνολο υποχρεώσεων ........................................................................................................................................................................................................        21,2   28,6   

              

Ίδια κεφάλαια            

Εταιρικό κεφάλαιο ..............................................................................................................................................................................................................    14   86,5   
86,5 

  

Λοιπά αποθεματικά .............................................................................................................................................................................................................    15   96,8   109,6  

Αποτελέσματα εις νέον .......................................................................................................................................................................................................        60,5   62,5   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων...................................................................................................................................................................................................        243,8   258,6   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων ....................................................................................................................................................................        265,0   287,2   

         

         

 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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Ετήσια Έκθεση 2020 

COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής 

Υποστήριξης  Μ.Ε.Π.Ε. 

 

 

                  Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
                

    

 Για τη χρήση που έληξε την 

31 Δεκεμβρίου  

        

2020  2019  

    

    

Σημείωση 

       

      € εκατ.  € εκατ.   

Έσοδα από παροχή διοικητικών υπηρεσιών ........................................................................................................................................................................    23   36,0  46,2   

Έσοδα από δικαιώματα χρήσης σημάτων (royalties) ..........................................................................................................................................................    23    3,4  4,3   

Έσοδα από μερίσματα .........................................................................................................................................................................................................   23   2,2  8,9   

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου ...........................................................................................................................................................   23   1,8  2,0   

Συνολικά έσοδα ..................................................................................................................................................................................................................        43,4  61,4   

             
Λειτουργικά έξοδα ...............................................................................................................................................................................................................     16   (36,3)  (48,5)   

Λειτουργικά κέρδη.............................................................................................................................................................................................................       7,1  12,9   

            

         
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα .....................................................................................................................................................................................   17  0,2  0,1   

Κέρδη προ φόρων ..............................................................................................................................................................................................................        7,3  13,0   

             

Φόροι  ..................................................................................................................................................................................................................................     18   (1,4)  (6,0)   

Κέρδη μετά φόρων .............................................................................................................................................................................................................        5,9 
 7,0 

  

               

         

            
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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Ετήσια Έκθεση 2020 

COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής 

Υποστήριξης  Μ.Ε.Π.Ε. 

 

 
                                                                    Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

  

                    Για τη χρήση που έληξε την  

                              31 Δεκεμβρίου 

  
 

 

    

 

2020  2019 

     

     

    € εκατ.  € εκατ. 

Κέρδη μετά φόρων ..............................................................................................................................................................................................................     5,9  7,0 

Λοιπά συνολικά έσοδα:       

Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων μεταγενέστερα: 

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:    

  

(Ζημίες)/ Κέρδη αποτίμησης κατά τη χρήση (Σημ.4) ..........................................................................................................................................................    (13,1)  10,0 

   (13,1)  10,0 

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

μεταγενέστερα:     

  

        
Αναλογιστικές  ζημίες  ........................................................................................................................................................................................................     (0,8)  (1,0) 

Φόρος εισοδήματος που αντιστοιχεί στα στοιχεία που δεν θα  

ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα (Σημ. 6)…   0,2 

 

— 

   (0,6)  (1,0) 

      

Λοιπά συνολικά (έξοδα) / έσοδα για τη χρήση, μετά από φόρους ..................................................................................................................................     (13,7)  9,0 

Συνολικά (έξοδα) / έσοδα για τη χρήση ...........................................................................................................................................................................     (7,8)  16,0 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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Ετήσια Έκθεση 2020 

COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής 

Υποστήριξης  Μ.Ε.Π.Ε. 

 

   Εταιρικό     Λοιπά   

Αποτελέ-

σματα εις     

   Κεφάλαιο     αποθεματικά   νέον      Σύνολο   

   € εκατ.     € εκατ.   € εκατ.    € εκατ. 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 ........................................................................................................................................................................................................................................................................  86,5    99,1  60,0   

           

245,6 

Μεταφορά (από) /προς Αποτελέσματα εις νέον ..............................................................................................................................................................................................................................................  —   0,5         (0,5)  — 

Μερίσματα πληρωθέντα .................................................................................................................................................................................................................................................................................  —   —  (3,0)   

           

(3,0) 

Κέρδη μετά φόρων για τη χρήση ....................................................................................................................................................................................................................................................................  —   —           7,0  7,0 

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) για τη           

  χρήση, μετά φόρων  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  —   10,0  (1,0)  9,0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα          

  για τη χρήση, μετά φόρων .............................................................................................................................................................................................................................................................   —   10,0  6,0  16,0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019 .....................................................................................................................................................................................................................................................................  86,5   

                         

109,6  62,5  

   

258,6 

 

 

   Εταιρικό     Λοιπά   

Αποτελέ-

σματα εις     

   Κεφάλαιο     αποθεματικά   νέον      Σύνολο   

   € εκατ.     € εκατ.   € εκατ.    € εκατ. 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 ........................................................................................................................................................................................................................................................................  86,5    109,6  62,5   

           

258,6 

Μεταφορά (από) /προς Αποτελέσματα εις νέον ..............................................................................................................................................................................................................................................  —   0,3         (0,3)  — 

Μερίσματα πληρωθέντα .................................................................................................................................................................................................................................................................................  —   —  (7,0)   

           

(7,0) 

Κέρδη μετά φόρων για τη χρήση ....................................................................................................................................................................................................................................................................  —   —           5,9  5,9 

Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) για τη           

  χρήση, μετά φόρων  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................  —   (13,1)  (0,6)  (13,7) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα          

  για τη χρήση, μετά φόρων .............................................................................................................................................................................................................................................................   —   (13,1)  5,3  (7,8) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 .....................................................................................................................................................................................................................................................................  86,5   

                         

96,8  60,5  

   

243,8 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: Σημείωση 14 Εταιρικό κεφάλαιο, Σημείωση 15 Λοιπά Αποθεματικά  

 

 

 

 

 
 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

 

 

 

 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

                           

                     Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της  Εταιρείας   
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Ετήσια Έκθεση 2020 

COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής 

Υποστήριξης  Μ.Ε.Π.Ε. 

 

 
 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

          

 

        

        

 Για τη χρήση που έληξε την                                        

31 Δεκεμβρίου  

    

Σημείωση 

           2020                           
 

   2019   

      € εκατ.    € εκατ.   

Λειτουργικές δραστηριότητες                

Κέρδη μετά φόρων .......................................................................................................................................................................................................................................        5,9    7,0   

          

Προσαρμογές για:          

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα ..............................................................................................................................................................................................................    17   

                  

(0,2) 

 

  

                  

(0,1)   

Φόροι που χρεώθηκαν στα αποτελέσματα ....................................................................................................................................................................................................    18   1,4    6,0   

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων  ..................................................................................................................................................................................................    2                 1,1                       1,1   

Παροχές δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και μετοχών συνδεδεμένων με 

στόχους αποδοτικότητας ...............................................................................................................................................................................................................................    19                1,9 

 

                     1,8   

  

                   10,1 

 

  15,8   

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:          

Mείωση/ (Αύξηση) εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων ...............................................................................................................................................................................                    1,8 

 

              (3,1)   

(Μείωση)/ Αύξηση εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων ............................................................................................................................................................................        (8,3)    4,1   

Πλέον/ (μείον):          

Κατεβλημένοι φόροι  ....................................................................................................................................................................................................................................        (5,4)    (4,5)   

Καθαρές ταμειακές (εκροές)/ εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες                  (1,8)    12,3   

               
Επενδυτικές δραστηριότητες .....................................................................................................................................................................................................................               

(Πληρωμές) για αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων .................................................................................................................................................................................        (0,2)    (0,3)   

(Πληρωμές) μερισμάτων ..............................................................................................................................................................................................................................       (7,0)    (3,0)   

Εισπράξεις από χορήγηση δανείου ...............................................................................................................................................................................................................    10   19,1    6,8   

(Πληρωμές) από χορήγηση δανείου .............................................................................................................................................................................................................    10   (12,7)    (11,6)   

Καθαρές ταμειακές (εκροές) για  επενδυτικές δραστηριότητες       

                   

(0,8)           

 

  

                   

(8,1)             

               
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες ..............................................................................................................................................................................................................               

Τόκοι εισπραχθέντες .....................................................................................................................................................................................................................................        0,1    0,1   

Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις .................................................................................................................................................................................................        (0,6)    (0,6)   

Καθαρές ταμειακές (εκροές) από  χρηματοδοτικές δραστηριότητες       (0,5)    (0,5)   

               
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση χρηματικών διαθεσίμων ...............................................................................................................................................................................        (3,1)    3,7   

               
Μεταβολή χρηματικών διαθεσίμων ..........................................................................................................................................................................................................               

Χρηματικά διαθέσιμα την 1 Ιανουαρίου  ......................................................................................................................................................................................................        

               

4,9 

 

                 1,2   

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση χρηματικών διαθεσίμων ....................................................................................................................................................................................     9   (3,1)    3,7   

Χρηματικά διαθέσιμα την 31 Δεκεμβρίου ................................................................................................................................................................................................                    1,8                 4,9   

 

 
 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων
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1.    Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές 

1.1 Περιγραφή δραστηριότητας 

 Η Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης M.Ε.Π.Ε. (στο εξής αναφερόμενη ως “Coca-Cola HBC 

ΜΕΠΕ” ή “η Εταιρεία”) με έδρα στην Φραγκοκκλησιάς 9 του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, είναι μια μονοπρόσωπη  

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που ιδρύθηκε στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

διοικητικής φύσεως και λοιπών συναφών υπηρεσιών και συμμετοχών σε εταιρείες με πρωταρχικό αντικείμενο την 

παραγωγή, εμφιάλωση, πώληση και διανομή μη αλκοολούχων αναψυκτικών ποτών με βάση σύμβαση εμφιάλωσης με την 

The Coca-Cola Company (εφεξής “TCCC”) για τη Νιγηρία και 27 χώρες στην Ευρώπη. 

  

 Στις 29 Νοεμβρίου 2013, ολοκληρώθηκε η διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας 

“Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. ” από την κυπριακή εταιρεία “3Ε (CYPRUS) LIMITED” και όλα τα 

στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της απορροφούμενης εταιρείας προσαρτήθηκαν στο υποκατάστημα που εγκατέστησε η 

τελευταία στην Ελλάδα, με επωνυμία “3Ε (CYPRUS) LIMITED ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ”. Στις 26 Μαΐου 2014, 

ολοκληρώθηκε η μετατροπή του Υποκαταστήματος με την επωνυμία “3Ε (CYPRUS) LIMITED ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ” μετά του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε Ελληνική Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με 

επωνυμία “Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Μ.Ε.Π.Ε. ” με εισφορά σε αυτή από την “3Ε (CYPRUS) 

LIMITED” του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του  Ελληνικού Υποκαταστήματος της. Η διάρκεια της 

Εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη. Στις 11 Αυγούστου 2014, η “3Ε (CYPRUS) LIMITED” συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως 

από την ολλανδική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Coca-Cola HBC Holdings B.V. 

               H Coca-Cola HBC ΜΕΠΕ, θυγατρική της Coca-Cola HBC Holdings B.V., δεν απαιτείται να ετοιμάσει 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, καθώς η τελική μητρική εταιρεία 

του Ομίλου Coca-Cola HBC A.G. (στο εξής αναφερόμενη ως “Coca-Cola HBC” ή “ο Όμιλος”) δημοσιεύει ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής “ΔΠΧΑ”), που έχουν 

εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής “ΣΔΛΠ”). Αντίγραφο των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων είναι στη διάθεση των μελών στη διεύθυνση 26 Turmstrasse, 6300 Zug, Switzerland. Δεδομένου 

ότι η 7η οδηγία της ΕΕ επιτρέπει την προετοιμασία τέτοιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την 

οδηγία ή κατά τρόπο ισοδύναμο προς αυτή, η διάταξη στο ΔΛΠ 27 ‘‘Ενοποιημένες και ξεχωριστές οικονομικές 

καταστάσεις’’ που απαιτεί την προετοιμασία τέτοιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ δεν 

ισχύει. 

             Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Εταίρων της ‘‘Coca-Cola HBC 

Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης M.Ε.Π.Ε’’, στις 25 Μαίου 2021. 

1.2 Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

 Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα “ΔΠΧΑ”, που έχουν εκδοθεί από το 

ΣΔΛΠ και τα ΔΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής “ΕΕ”). Τα ΔΠΧΑ όπως έχουν υιοθετηθεί 

από την ΕΕ διαφέρουν σε ορισμένες απόψεις από τα ΔΠΧΑ όπως έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ. Ωστόσο, οι διαφορές αυτές 

δεν έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις περιόδους που παρουσιάζονται. 

 Στις αρχές του 2020 σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), η οποία επηρέασε 

την προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Οι συνέπειες αυτού, και 

ιδιαίτερα οι επιπτώσεις των αναγκαστικών αποκλεισμών σε όλες σχεδόν τις αγορές μας κατά τη διάρκεια του έτους και ο 

σχετικός αντίκτυπος στις συναλλαγές της Εταιρείας, έχουν εξεταστεί κατά την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να 

συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Καθώς οι περιορισμοί αποκλεισμού COVID-19 χαλαρώνουν και οι εμβολιασμοί 

προχωρούν, οι αγορές αναμένεται να ξαναρχίσουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγηση 

της Διοίκησης δεν αναμένεται απόκλιση από την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 
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1.    Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

              Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 

λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Αυτά, με βάση τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ, αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

τους. Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε εκατομμύρια Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται 

διαφορετικά. 

 

1.2.1 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και εκτιμήσεις 

 Σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές, η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Coca-Cola 

HBC ΜΕΠΕ απαιτεί την διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών που επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων, και τη γνωστοποίηση των ενδεχόμενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και στις σημειώσεις. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται στη 

γνώση και την εμπειρία της διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα και τις τυχόν μελλοντικές δραστηριότητες της Εταιρείας, τα 

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

              Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές 

αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μέσα στην 

επόμενη χρήση, έχουν ως εξής: 

 

Φόρος εισοδήματος 

 Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορες συναλλαγές και υπολογισμοί 

των οποίων η τελική φορολογική έκβαση είναι αβέβαιη στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Η πρόβλεψη για φόρο 

εισοδήματος με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 «Φόροι Εισοδήματος» αφορά στα ποσά των φόρων που αναμένεται 

να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την 

πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. 

Σε περιπτώσεις που η τελική φορολογική επίπτωση διαφέρει από τα αρχικά ποσά που είχαν αναγνωριστεί, οι διαφορές 

επηρεάζουν το φόρο εισοδήματος της χρήσης στην οποία προκύπτουν. Η Εταιρεία δεν αναμένει ότι η τελική έκβαση του 

φόρου, σε σημεία που απαιτούν κρίση και εκτιμήσεις, θα ασκήσει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, ώστε να 

απαιτείται αναπροσαρμογή της δημοσιευμένης υποχρέωσης του φόρου εισοδήματος.  

Απομείωση επενδύσεων σε θυγατρικές και κοινοπραξίες 

Η Εταιρεία ακολουθεί το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36, προκειµένου να καθορίσει πότε οι επενδύσεις σε 

θυγατρικές και κοινοπραξίες χρήζουν αποµείωσης. Ο καθορισµός αυτός απαιτεί σηµαντική κρίση. Η Εταιρεία αξιολογεί, 

ανάµεσα σε άλλους παράγοντες, την πιθανότητα η εύλογη αξία µίας επένδυσης να είναι χαµηλότερη από τη λογιστική της 

αξία, την οικονοµική κατάσταση καθώς και τη βραχυπρόθεσµη επιχειρηµατική προοπτική της θυγατρικής και κοινοπραξίας, 

λαµβάνοντας υπόψη, την απόδοση του τοµέα δραστηριότητας τους, της αγοράς στην οποία λειτουργούν, την ύπαρξη 

τεχνολογικών αλλαγών καθώς και τις λειτουργικές και χρηµατοοικονοµικές ταµειακές ροές τους. Η Διοίκηση εκτιµά ότι 

κάθε λογική πιθανή µεταβολή σε οποιαδήποτε σηµαντική υπόθεση που έχει χρησιµοποιηθεί στον καθορισµό της εύλογης 

αξίας των επενδύσεών της, δεν θα προκαλούσε αλλαγή στην τρέχουσα αξία της επένδυσης τέτοια, ώστε να ξεπεράσει το 

ανακτήσιµο ποσό της. 

 
Παροχές Προσωπικού – Προγράμματα συνταξιοδοτικών παροχών 

 Η Εταιρεία διατηρεί συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών. Προκειμένου να καθοριστεί η αξία 

αυτών των παροχών πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες αναλογιστικές εκτιμήσεις σχετικά με τα προεξοφλητικά επιτόκια, 

τις μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις  και μελλοντικές συνταξιοδοτικές αυξήσεις. Εξαιτίας της μακροχρόνιας φύσης αυτών 

των προγραμμάτων, τέτοιες εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα. Αυτές οι εκτιμήσεις και μια ανάλυση ως προς 

το πώς καθορίζονται αυτές περιγράφονται στη Σημείωση 13. 
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1.    Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχειών  

              Η Εταιρεία οφείλει να εκτιμήσει την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων τα οποία αναγνωρίζονται είτε μέσω 

απόκτησής τους είτε μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση 

λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 

 

1.3 Βασικές Λογιστικές Πολιτικές 

               Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

1.3.1 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία   

 Όλα τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν ζημίες απομείωσής τους. 

Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων ενσώματων παγίων στοιχείων εφόσον εκτιμάται 

ότι θα αποκομιστούν μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν την αρχικά εκτιμώμενη απόδοση του υπάρχοντος 

ενσώματου παγίου στοιχείου. Όλες οι λοιπές μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία 

πραγματοποιούνται. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή καταγράφονται ως μέρος των ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού και οι αποσβέσεις επί αυτών των στοιχείων διενεργούνται όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι διαθέσιμα για 

χρήση. 

 Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο ώστε να κατανεμηθεί το αποσβέσιμο ποσό στην 

εκτιμώμενη διάρκεια  ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων στοιχείων, ως κάτωθι: 

Ιδιόκτητα Κτίρια ...................................................................  40 έτη 

Ενοικιαζόμενα κτίρια και βελτιώσεις ...................................  Στη διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι 40 έτη 

Μεταφορικά μέσα .................................................................  5-8 έτη 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισμικό ............................  3-10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός .............................................  8 έτη 

 
Τα γήπεδα δεν αποσβένονται γιατί θεωρείται ότι έχουν απεριόριστη ωφέλιμη ζωή. 

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων στοιχείων επανεξετάζονται και 

αναπροσαρμόζονται, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

 

Η λογιστική αξία των ενσώματων παγίων στοιχείων μειώνεται αμέσως ώστε να ισούται με την ανακτήσιμη αξία 

του, εάν η λογιστική αξία του ενσώματου παγίου στοιχείου είναι μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του.  

             Τα κέρδη και οι ζημιές από τη διάθεση ενσώματων παγίων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις 

από τη διάθεση του ενσώματου παγίου στοιχείου με τη λογιστική του αξία και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της 

χρήσης. 

1.3.2 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 Τα ενσώματα πάγια στοιχεία και τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπόκεινται σε 

απόσβεση, ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία 

μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό που η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού 

στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, το οποίο προσδιορίζεται στη μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας 

μείον του κόστος πώλησης και της αξίας χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του 

ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά.  
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1.3.3 Δαπάνες δανεισμού  

Όλες οι άλλες δαπάνες δανεισμού, εξαιρουμένων των εξόδων συναλλαγών των δανείων, καταχωρούνται στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου πραγματοποίησής τους, για τις χρήσεις για τις οποίες τέτοιες δαπάνες υφίστανται. 

1.3.4 Συμμετοχές σε θυγατρικές και  κοινοπραξίες 

Συμμετοχικές επενδύσεις σε θυγατρικές και κοινοπραξίες αποτιμώνται στο κόστος μείον τυχόν απομείωση.  

1.3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 Κατά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στην εύλογη αξία πλέον 

του κόστους συναλλαγής με εξαίρεση την περίπτωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν επιμετρώνται 

στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης (FVTPL), όπου το κόστος συναλλαγής εξοδοποιείται. 

 

              Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική αναγνώριση, ως μεταγενέστερα 

επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων. Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση 

βασίζεται στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και στο επιχειρηματικό 

μοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 

 

              Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: 

α) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αναπόσβεστο κόστος (χρεωστικοί τίτλοι) 

              Η κατάταξη των χρεωστικών μέσων στο αναπόσβεστο κόστος εξαρτάται από δύο κριτήρια: α) το επιχειρηματικό 

μοντέλο διαχείρισης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που εφαρμόζει η Εταιρεία και β) το κατά πόσον οι 

συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωμές 

κεφαλαίου και τόκων επί του ονομαστικού ποσού του κεφαλαίου που υπολείπεται (το κριτήριο «SPPI»). Εάν πληρούνται 

αμφότερα τα κριτήρια, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας επιμετρώνται στη συνέχεια στο 

αναπόσβεστο κόστος, σύμφωνα με το οποίο τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτόκου. 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, χρηματικά διαθέσιμα. 

β) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων (FVOCI) 

              Η Εταιρεία διαθέτει επίσης επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών 

συνολικών εσόδων, χωρίς εκ νέου αναγνώριση των κερδών ή των ζημιών στα αποτελέσματα με την παύση αναγνώρισης. 

Αυτές περιλαμβάνουν επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και οι οποίες στη συνέχεια 

επιμετρώνται στην εύλογη αξία.  Η Εταιρεία σκοπεύει να κρατήσει αυτούς τους συμμετοχικούς τίτλους για το προσεχές 

μέλλον και έχει αμετάκλητα αποφασίσει να τους ταξινομήσει ως FVOCI κατά την αρχική αναγνώριση.  
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γ) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης (FVTPL) 

              Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο FVTPL, τα 

οποία στη συνέχεια επιμετρώνται στην εύλογη αξία και αν υπάρξουν μεταβολές, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην FVTPL αποτελούνται κυρίως από 

κονδύλια της χρηματαγοράς. 

              Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν κατέχονται στη συνέχεια στην εύλογη αξία, η Εταιρεία 

αξιολογεί αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού. 

              Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή ένα μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή 

μέρος μίας ομάδας παρόμοιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) αποαναγνωρίζεται όταν:  

 

- τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,  

- η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αλλά έχει 

αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό τη μορφή 

μίας σύμβασης μεταβίβασης, ή  

- η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ενώ 

παράλληλα, είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από αυτό είτε (β) δεν έχει μεταβιβάσει 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου.» 

 Η Εταιρεία δεν διαθέτει επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο FVTPL για τις χρήσεις 2019 

και 2020. 

1.3.6 Εμπορικές απαιτήσεις  

             Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι ποσά που οφείλονται από πελάτες για υπηρεσίες που εκτελούνται κατά τη συνήθη 

δραστηριότητα της επιχείρησης και αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και κατόπιν αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι απαιτήσεις από πελάτες αρχικά 

αποτιμώνται στην αξία συναλλαγής, όπως ορίζεται από το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». 

  

Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλουστευμένη προσέγγιση για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις κατά την έκδοση του 

ΔΠΧΑ 9 και ακολουθεί μια προσέγγιση αναμενόμενων πιστωτικών απωλειών («ECLs») για τη μέτρηση της επίδοσης των 

εμπορικών της απαιτήσεών. Το αναμενόμενο ποσοστό απωλειών αξιολογείται με βάση τις ιστορικές πιστωτικές ζημίες των 

24 μηνών πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες και μελλοντικές 

πληροφορίες. Τα ECLs βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών που οφείλονται σύμφωνα με τις 

συμβάσεις και όλων των ταμειακών ροών που αναμένει να λάβει η Εταιρεία. Η λογιστική αξία της απαίτησης μειώνεται από 

το ποσό της πρόβλεψης, το οποίο αναγνωρίζεται ως μέρος των λειτουργικών εξόδων. Όταν μια εμπορική απαίτηση από 

πελάτη είναι μη εισπράξιμη, διαγράφεται χρησιμοποιώντας αρχικά τυχόν πρόβλεψη που έχει δημιουργηθεί προηγούμενα για 

την απαίτηση και μεταγενέστερα αναγνωρίζεται ως μέρος των λειτουργικών εξόδων. Μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών, τα 

οποία είχαν διαγραφεί ή προβλέψεις οι οποίες δεν απαιτούνται πλέον, πιστώνονται έναντι των λειτουργικών εξόδων. 

1.3.7 Εμπορικές υποχρεώσεις  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και, όπου απαιτείται, αποτιμώνται 

μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
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1.3.8 Συναλλαγματικές διαφορές 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας παρουσιάζονται στο νόμισμα του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιείται (λειτουργικό νόμισμα). Για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα αποτελέσματα και η 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας εμφανίζονται σε ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Coca-Cola HBC A.G. 

και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.  

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την 

ημέρα της συναλλαγής. Τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 

μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας του ισολογισμού.  Όλα τα κέρδη και οι ζημίες από την μετατροπή των 

νομισμάτων μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης με εξαίρεση τις συναλλαγματικές διαφορές που 

προκύπτουν από στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που είναι ταξινομημένα ως αντισταθμίσεις ταμειακών ροών, οι 

οποίες μεταφέρονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέχρι την πραγματοποίηση των συναλλαγών που αντισταθμίζονται, οπότε 

και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. Η Εταιρεία δεν έχει παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

1.3.9 Ταμειακά Διαθέσιμα 

Στα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνονται ταμειακά υπόλοιπα και άμεσα ρευστοποιήσιμες επενδύσεις μέχρι 

τρίμηνης διάρκειας από την ημερομηνία αγοράς τους. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις θεωρούνται βραχυπρόθεσμος δανεισμός 

στον ισολογισμό και για σκοπούς κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών. 

1.3.10 Δανεισμός 

 Όλα τα δάνεια και οι δανειακές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους προσαρμοσμένη με τις 

δαπάνες που τα επιβαρύνουν. 

 Μεταγενέστερα, τα δάνεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται με τη 

χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, σύμφωνα με την οποία τυχόν μειώσεις, πρόσθετες δαπάνες ή δαπάνες 

συναλλαγών που σχετίζονται με το δανεισμό κατά το διακανονισμό, αποσβένονται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη 

διάρκεια του δανεισμού.   

               Η Εταιρεία δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις κατά τις χρήσεις 2019 και 2020. 

1.3.11 Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις ενσώματων παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας 

κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  

               Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά την ημέρα σύναψης της μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία 

μεταξύ της εύλογης αξίας των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. 

Κάθε πληρωμή μισθώματος επιμερίζεται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής 

υποχρέωσης ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Οι αντίστοιχες 

υποχρεώσεις από μισθώσεις μειωμένες κατά τα χρηματοοικονομικά έξοδα, περιλαμβάνονται στο μακροπρόθεσμο δανεισμό. 

Το μέρος του τόκου των χρηματοοικονομικών εξόδων χρεώνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης κατά τη διάρκεια 

μίσθωσης, ώστε να παράξει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο. 

  Τα ενσώματα πάγια που αποκτώνται μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο 

μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του παγίου και της περιόδου μίσθωσης. Η ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων στοιχείων που 

αποκτώνται μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων αντιστοιχεί στη γενικότερη πολιτική της Εταιρείας για την  ωφέλιμη ζωή των 

ενσώματων πάγιων στοιχείων. 

               Από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι μισθώσεις ενσώματων παγίων παρουσιάζονται σαν ξεχωριστή κατηγορία στα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και λογιστικοποιούνται συμφώνα με το ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Σημ.11)  
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               Οι μισθώσεις, από τη σκοπιά του μισθωτή, αναγνωρίζονται ως δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και ως 

αντίστοιχη υποχρέωση από τη μίσθωση κατά την ημερομηνία στην οποία το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο καθίσταται 

διαθέσιμο για χρήση από την Εταιρεία. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από μια μίσθωση 

επιμετρώνται αρχικά στην καθαρή παρούσα αξία και αναγνωρίζονται στους λογαριασμούς «Ενσώματα πάγια στοιχεία», 

«Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις» και «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις» στον ισολογισμό 

αντίστοιχα. 

               Οι υποχρεώσεις από τη μίσθωση περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των ακόλουθων μισθωτικών 

πληρωμών: 

            α) σταθερές πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των κατ’ουσία σταθερών πληρωμών) μείον τυχόν μισθωτικά 

               κίνητρα εισπρακτέα 

               β) μεταβλητές πληρωμές μίσθωσης βάσει κάποιου δείκτη ή επιτοκίου 

               γ) ποσά που αναμένεται να πληρωθούν από τον μισθωτή στο πλαίσιο εγγυημένων υπολειμματικών αξιών 

               δ) τιμή άσκησης ενός δικαιώματος αγοράς εάν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία θα ασκήσει το εν λόγω   

               δικαίωμα και 

ε) πληρωμές για ποινές λήξης της μίσθωσης, εάν η διάρκεια μίσθωσης αντανακλά την άσκηση του εν λόγω               

 δικαιώματος από την Εταιρεία. 

 

Η επιμέτρηση της υποχρέωσης περιλαμβάνει τις πληρωμές μίσθωσης που αφορούν τις χρονικές περιόδους που 

καλύπτουν τα δικαιώματα παράτασης (ή τις χρονικές περιόδους που ακολουθούν την άσκηση των δικαιωμάτων λήξης) μόνο 

εάν είναι εύλογα βέβαιο ότι η μίσθωση θα παραταθεί (ή ότι δεν θα καταγγελθεί). Όταν πραγματοποιούνται αναπροσαρμογές 

στις πληρωμές μίσθωσης με βάση έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, γίνεται επανεκτίμηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση με 

αναπροσαρμογή του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. 

Οι πληρωμές μίσθωσης προεξοφλούνται με το έμμεσα εφαρμοσμένο επιτόκιο της μίσθωσης (εάν αυτό μπορεί να 

προσδιοριστεί) ή με το επαυξητικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή, δηλαδή με το επιτόκιο με το οποίο θα έπρεπε να 

δανειστεί η Εταιρεία τα απαραίτητα κεφάλαια για να αποκτήσει ένα ομοειδές περιουσιακό στοιχείο σε παρόμοιο οικονομικό 

περιβάλλον, με παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις. Για να καθορίσει το επαυξητικό επιτόκιο δανεισμού που θα 

χρησιμοποιήσει, η Εταιρεία εφαρμόζει την κρίση της προκειμένου να προσδιορίσει το κατάλληλο επιτόκιο αναφοράς και το 

πιστωτικό περιθώριο.  

Κάθε μισθωτική πληρωμή κατανέμεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων. 

 

Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων επιμετρώνται στο κόστος συμπεριλαμβάνοντας τα εξής: 

 

α) το ποσό αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης από τη μίσθωση 

β) πληρωμές μίσθωσης που γίνονται πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου 

μίσθωσης μείον μισθωτικά κίνητρα που λαμβάνονται 

γ) κάθε αρχικό άμεσο έξοδο της μίσθωσης και 

δ) κάθε έξοδο αποκατάστασης.  

 

Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αποσβένονται στην μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής 

του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της μίσθωσης, βάσει της μεθόδου σταθερής απόσβεσης. Εάν η Εταιρεία είναι 

εύλογα βέβαιη ότι θα ασκήσει δικαίωμα αγοράς, αποσβένει το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου για το διάστημα της 

ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η Εταιρεία εφαρμόζει μια σειρά πρακτικών εξαιρέσεων που 

επιτρέπει το πρότυπο, όπως: 

1) την εξαίρεση αναγνώρισης ως μίσθωση των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων που δεν παρέχουν δικαίωμα αγοράς 

και 

2) την εξαίρεση αναγνώρισης ως μίσθωση των μισθώσεων υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας. 
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Οι πληρωμές που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων 

χαμηλής αξίας αναγνωρίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

Κατά τον καθορισμό της διάρκειας μίσθωσης, η διοίκηση εξετάζει όλα τα συναφή γεγονότα και τις περιστάσεις που 

δημιουργούν οικονομικό κίνητρο για την άσκηση του δικαιώματος παράτασης της μίσθωσης ή για τη μη άσκηση του 

δικαιώματος λήξης της μίσθωσης. Τα δικαιώματα παράτασης (ή οι χρονικές περίοδοι που ακολουθούν την άσκηση των 

δικαιωμάτων παράτασης) περιλαμβάνονται στη διάρκεια της μίσθωσης μόνο εάν είναι εύλογα βέβαιο ότι θα παραταθεί (ή δε 

θα ληξεί). Η διάρκεια της μίσθωσης επανεκτιμάται με την επέλευση σημαντικού γεγονότος ή σημαντικής μεταβολής των 

περιστάσεων, η οποία επηρεάζει την εν λόγω εκτίμηση και εμπίπτει στον έλεγχο του μισθωτή. 

1.3.12 Προβλέψεις 

 Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως 

αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων και είναι πιθανό ότι μια εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη θα 

απαιτηθεί για το διακανονισμό της, εφόσον υπάρχει δυνατή και αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της δέσμευσης. Όταν η 

Εταιρεία  αναμένει την είσπραξη μιας αποζημίωσης για το διακανονισμό της πρόβλεψης, για παράδειγμα στα πλαίσια ενός 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η αποζημίωση αναγνωρίζεται σαν ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν είναι σχεδόν 

βέβαιη. Στο βαθμό που η χρονική αξία του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται με προεξόφληση των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, με τη χρήση προεξοφλητικού επιτοκίου προ φόρων που αντανακλά τις 

παρούσες εκτιμήσεις της χρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση.  

1.3.13 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

 Η Εταιρεία συμψηφίζει χρηματοοικονομικά στοιχεία και υποχρεώσεις στο καθαρό ποσό που δημοσιεύεται στον 

ισολογισμό, όταν βραχυπρόθεσμα έχει το έννομο δικαίωμα να συμψηφίσει τα αναγνωρισμένα ποσά και έχει σκοπό να κάνει 

διακανονισμό σε καθαρή βάση ή να αναγνωρίσει απαίτηση και να πραγματοποιήσει ταυτόχρονα διακανονισμό ως προς την 

υποχρέωση. 

1.3.14 Παροχές στο προσωπικό  

Η Εταιρεία συμμετέχει σε δύο προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών απαρτίζονται από ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα συντάξεων και ένα 

πρόγραμμα αποζημιώσεων προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Τα περιουσιακά στοιχεία του χρηματοδοτούμενου 

προγράμματος διαχειρίζονται από ξεχωριστά ταμεία διαχείρισης περιουσίας και χρηματοδοτούνται από την Εταιρεία. 

 Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον ισολογισμό σε σχέση με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, είναι η 

παρούσα αξία της υποχρέωσης παροχής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μειωμένη κατά την εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. 

Στα προγράμματα καθορισμένων παροχών το κόστος συντάξεων υπολογίζεται με τη χρήση της αναλογιστικής 

μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που 

προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και αλλαγές σε αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια 

κεφάλαια στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. 

 

Αυτά τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται άμεσα στα αποτελέσματα εις νέον και δεν μεταφέρονται 

στα αποτελέσματα χρήσης σε μεταγενέστερες περιόδους. Οι υποχρεώσεις παροχών υπολογίζονται ως η παρούσα αξία των 

εκτιμώμενων μελλοντικών εκταμιεύσεων με τη χρήση επιτοκίων ομολόγων του δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων, όπου 

υπάρχει ώριμη αγορά για εταιρικά ομόλογα στην εκάστοτε χώρα, με ημερομηνίες λήξης παρόμοιες με τις ημερομηνίες λήξης 

της αντίστοιχης υποχρέωσης. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
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1.3.15 Παροχές στο προσωπικό – πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων 

Η Εταιρεία τηρεί ένα πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων στα πλαίσια του οποίου οι υπάλληλοι δικαιούνται πρόσθετες 

ταμειακές παροχές, οι οποίες κατοχυρώνονται εντός τριών ετών. Το κόστος των παροχών αυτών αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα κατά την περίοδο κατοχύρωσης. 

1.3.16 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 

O Όμιλος, “Coca-Cola HBC”, εκδίδει συμμετοχικούς τίτλους στο ανώτερο διοικητικό προσωπικό της με τη μορφή 

ενός προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και ενός προγράμματος μετοχών συνδεδεμένων με στόχους 

αποδοτικότητας, στα οποία συμμετέχει η Εταιρεία. 

Τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία παραχώρησης. Η 

εύλογη αξία αντανακλά τις παραμέτρους του προγράμματος παροχών, το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου, την αναμενόμενη 

διακύμανση της μετοχής, τη μερισματική απόδοση και την ιστορική τάση για πρώιμη εξάσκηση των προγραμμάτων. Η 

αναμενόμενη διακύμανση καθορίζεται υπολογίζοντας την ιστορική διακύμανση της τιμής της μετοχής κατά τα προηγούμενα 

έτη. Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που καθορίζεται κατά την ημερομηνία παραχώρησης 

αναγνωρίζεται με βάση την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

              Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, η Εταιρεία αναθεωρεί τις εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των μετοχών που 

αναμένεται να κατοχυρωθούν βάσει συνθηκών εκτός αγοράς και αναγνωρίζει τον αντίκτυπο της αναθεώρησης στις αρχικές 

εκτιμήσεις, εάν υπάρχουν, στην κατάσταση αποτελεσμάτων με αντίστοιχη προσαρμογή στα ίδια κεφάλαια. 

Το πρόγραμμα μετοχών συνδεδεμένων με στόχους αποδοτικότητας  προσφέρει ένα συγκεκριμένο αριθμό μετοχών 

που κατοχυρώνονται τρία χρόνια μετά την παραχώρηση. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία παραχώρησης  

και αντανακλά τις παραμέτρους του προγράμματος παροχών, τη μερισματική απόδοση και τη μέση σταθμισμένη τιμή της 

μετοχής. Η εύλογη αξία που καθορίζεται κατά την ημερομηνία παραχώρησης αναγνωρίζεται με βάση την σταθερή μέθοδο 

μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει ένα πρόγραμμα αγοράς μετοχών του Ομίλου στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν 

όποιοι υπάλληλοι έχουν αυτό το δικαίωμα. Η Εταιρεία καταβάλει εισφορές για το πρόγραμμα για τους υπαλλήλους που 

συμμετέχουν και αναγνωρίζει έξοδα, για την περίοδο που οι μετοχές, τις οποίες παρέχει, κατοχυρώνονται.  

               Όταν τροποποιούνται οι όροι ενός προγράμματος με διακανονισμό μετοχών, το ελάχιστο κόστος που αναγνωρίζεται 

είναι η εύλογη αξία της ημερομηνίας επιχορήγησης του μη τροποποιημένου προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται οι αρχικοί όροι κατοχύρωσης του προγράμματος. Ένα πρόσθετο έξοδο, επιμετρημένο κατά την ημερομηνία 

τροποποίησης, αναγνωρίζεται για οποιαδήποτε τροποποίηση που αυξάνει τη συνολική εύλογη αξία της συναλλαγής 

πληρωμής βάσει μετοχών ή είναι κατά τα άλλα επωφελής για τον εργαζόμενο. 

1.3.17 Παροχές εξόδου από την υπηρεσία 

              Οι παροχές εξόδου είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση ενός εργαζομένου τερματιστεί πριν από την κανονική 

ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ένας υπάλληλος αποδέχεται εθελούσια έξοδο ως αντάλλαγμα γι' αυτές τις παροχές. Η 

Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές εξόδου σε διάστημα προγενέστερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: α) όταν η Εταιρεία δεν 

μπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν ο Εταιρεία αναγνωρίζει το κόστος για την 

αναδιάρθρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Περιουσιακά Στοιχεία και συνεπάγεται την καταβολή των παροχών λήξης. Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για 

να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, οι παροχές εξόδου υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που 

αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. Παροχές που οφείλονται 12 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 
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1.3.18 Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 

                Στο φόρο της περιόδου περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι αναβαλλόμενοι φόροι. Ο φόρος 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τους φόρους που σχετίζονται με κονδύλια που αναγνωρίζονται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά 

συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. 

      

                Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για σκοπούς σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της 

φορολογικής τους βάσης. 

 

               Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές 

εκτός από τις περιπτώσεις:  

- όπου η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής 

δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και  

- των προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου ο χρόνος 

αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.  

 

               Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και 

μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών 

ζημιών εκτός από τις περιπτώσεις:  

- όπου η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την 

αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μια συναλλαγή η οποία δεν είναι 

συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο 

κέρδος ή ζημία, και  

- των προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν στο 

προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών 

διαφορών.  

 

               Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάσει φορολογικών συντελεστών που αναμένεται ότι θα ισχύουν στο χρόνο 

που το περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωριστεί και η υποχρέωση θα διακανονιστεί και βασίζονται στους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία 

κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές 

φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση εν μέρει ή στο σύνολό της. 

    

1.3.19 Εταιρικό κεφάλαιο 

Η Coca-Cola HBC Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης Μ.Ε.Π.Ε. έχει μόνο εταιρικά μερίδια. 

Δαπάνες που καταβάλλονται σε τρίτους και σχετίζονται άμεσα με την έκδοση νέων εταιρικών μεριδίων ή με τη 

διαδικασία επιστροφής κεφαλαίου στον εταίρο, καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, μειωμένα κατά τον αναλογούντα φόρο. 

1.3.20 Μερίσματα 

Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τη χρήση στην οποία εγκρίνονται 

από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των εταίρων. 
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1.3.21 Αναγνώριση εσόδων 

 Τα έσοδα αναγνωρίζονται εφόσον συντρέχουν συνολικά οι εξής προϋποθέσεις: όταν τα ποσά των εσόδων μπορούν 

να μετρηθούν αξιόπιστα, όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία, το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσίας μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, τα κόστη που αφορούν την ολοκλήρωση της 

εκάστοτε παροχής υπηρεσιών μπορούν να επιμετρηθούν κατά αξιόπιστο τρόπο. 

Έσοδα από δικαιώματα χρήσης σημάτων (royalties) 

Τα έσοδα από royalties αφορούν την παραχώρηση σε εταιρείες του Ομίλου και μη, όπως είναι η Partner Ballkanik, 

των δικαιωμάτων χρήσης του σήματος Amita, και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης σύμφωνα με την 

ουσία των όρων της σχετικής σύμβασης. 

Έσοδα από μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης όταν η Εταιρεία κατοχυρώνει 

δικαίωμα είσπραξης αυτών.  

Έσοδα από υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και έσοδα από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου 

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διοικητική υποστήριξης σε άλλη εταιρεία του Ομίλου. Τα έσοδα από τις αμοιβές 

διαχείρισης αναγνωρίζονται σύμφωνα με την ουσία των όρων της σχετικής συμφωνίας. Επίπλέον, η Εταιρεία παρέχει σε 

άλλες εταιρείες του Ομίλου υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Η αναγνώριση των εσόδων από τις υπηρεσίες αυτές γίνεται 

σύμφωνα με την ουσία των όρων των σχετικών συμφωνιών. 

1.4 Λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν το 2020 

 Κατά την τρέχουσα περίοδο, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα ακόλουθα πρότυπα καθώς και τις ακόλουθες λοιπές 

τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και αφορούν τις εργασίες της, ενώ ισχύουν για τις λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020. 

              Ορισμός επιχείρησης – Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3, 

- Αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, 

- Ορισμός σημαντικότητας – Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 και του ΔΛΠ 8 

- Μεταρρύθμιση επιτοκίων αναφοράς– Φάση 1 – Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 

 

Η υιοθέτηση αυτών των τροποποιήσεων δεν είχε καμία επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην τρέχουσα ή 

οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο και δεν είναι πιθανόν να επηρεάσουν τις μελλοντικές περιόδους.  
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1.    Βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

Λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη 

 

                 Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, τα παρακάτω πρότυπα και διερμηνείες 

σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν μεν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ, αλλά δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ ούτε 

έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης της επίδρασης αυτών των προτύπων στις 

οικονομικές της καταστάσεις.         

 

- Παραχωρήσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον COVID-19 – Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16, 

- Μεταρρύθμιση επιτοκίων αναφοράς – Φάση 2 – Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9, του ΔΛΠ 39, του ΔΠΧΑ 7 και του 

ΔΠΧΑ 16, 

- Ενσώματα πάγια: Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση – Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 16, 

- Επαχθείς Συμβάσεις – Κόστος Εκπλήρωσης Σύμβασης – Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 37, 

- Ταξινόμηση των υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες – Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1, 

- Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο – Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3, 

- Ετήσιες βελτιώσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 2018-2020, 

- Γνωστοποίηση Λογιστικών Πολιτικών – Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1, 

- Ορισμός λογιστικών εκτιμήσεων – Τροποποιήσεις ΔΛΠ 8. 
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Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Ενσώματα πάγια στοιχεία                     

                                                  

       Εγκαταστάσεις        

    Οικόπεδα   και μηχανολογικός       

    και  κτίρια   εξοπλισμός     Σύνολο 

    € εκατ.   € εκατ     € εκατ. 

Κόστος               

1 Ιανουαρίου 2019 ...............................................................................................................................................................................................................            4,0                      5,4         9,4 

Ανακατατάξεις .....................................................................................................................................................................................................................   0,3                      (0,3)          — 

Προσθήκες ...........................................................................................................................................................................................................................    —                      0,2         0,2 

Διαγραφές ............................................................................................................................................................................................................................    —                      (0,1)        (0,1) 

31 Δεκεμβρίου 2019  ..........................................................................................................................................................................................................             4,3                      5,2        9,5 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

χρήσης         

1 Ιανουαρίου 2019 ...............................................................................................................................................................................................................    3,0                     4,2         7,2 

Ανακατατάξεις  ....................................................................................................................................................................................................................   0,1                     (0,1)         — 

Αποσβέσεις χρήσης .............................................................................................................................................................................................................    0,1                     0,3         0,4 

Διαγραφές ............................................................................................................................................................................................................................    —                     (0,1)        (0,1)       

31 Δεκεμβρίου 2019  ..........................................................................................................................................................................................................    3,2                     4,3         7,5 

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019   1,1                     0,9         2,0 

Κόστος              

1 Ιανουαρίου 2020 ...............................................................................................................................................................................................................    4,3                      5,2         9,5 

Προσθήκες ...........................................................................................................................................................................................................................    —                      0,2         0,2 

Διαγραφές ............................................................................................................................................................................................................................    —                      (0,1)        (0,1) 

31 Δεκεμβρίου 2020  ..........................................................................................................................................................................................................    4,3                      5,3        9,6 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

χρήσης         

1 Ιανουαρίου 2020 ...............................................................................................................................................................................................................    3,2                     4,3         7,5 

Αποσβέσεις χρήσης .............................................................................................................................................................................................................    0,1                     0,3         0,4 

Διαγραφές ............................................................................................................................................................................................................................    —                     (0,1)        (0,1)       

31 Δεκεμβρίου 2020  ..........................................................................................................................................................................................................    3,3                     4,5         7,8 

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020   1,0                     0,8         1,8 

       Εγκαταστάσεις        

    Οικόπεδα   και μηχανολογικός       

    και  κτίρια   εξοπλισμός     Σύνολο 

    € εκατ.   € εκατ     € εκατ. 

        

1 Ιανουαρίου 2019 ...............................................................................................................................................................................................................            0,9                      1,2         2,1 

Προσθήκες ...........................................................................................................................................................................................................................            —                      0,1         0,1 

Διαγραφές ............................................................................................................................................................................................................................    (0,2)                      (0,2)        (0,4) 

Αποσβέσεις χρήσης .............................................................................................................................................................................................................    (0,3)                     (0,3)         (0,6) 

31 Δεκεμβρίου 2019  ..........................................................................................................................................................................................................             0,4                      0,8        1,2 
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2.   Ενσώματα πάγια στοιχεία (συνέχεια) 

 

 

 

 

 

              

  3.   Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειτήσεις και κοινοπραξίες            
 

 

             Δεν υπάρχουν μεταβολές στην αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες το 2020 και 2019, η 

οποία ανερχόταν σε €148,5 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019. 
 

              Tα ποσοστά συμμετοχής σε θυγατρικές εταιρείες και κοινοπραξίες καθώς και οι λογιστικές αξίες αυτών κατά την  

31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 αναλύονται ως ακολούθως: 

        Ποσοστό   Ποσοστό    Λογιστική   Λογιστική 

       Συμμετοχής   Συμμετοχής   
 

Αξία 2020    Αξία 2019 

    Χώρα Σύστασης   2020   2019   
 

€ εκατ.   € εκατ. 

Brewinvest Α.Ε  ………………………………              Ελλάδα   50%   50%    0,3  0,3 

Coca-Cola 3E EΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ……………               Ελλάδα   69,99%   69,99%    134,3  134,3 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Ε. ……………………………..             Ελλάδα  86,83%  86,83%   13,9  13,9 

Σύνολο συμμετοχών σε θυγατρικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες ...............................................................................................................................       148,5  148,5  

            

  

4.  Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία           

  

                Οι μεταβολές στα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως: 

           

    2020   2019 

    € εκατ.   € εκατ. 

Την 1η Ιανουαρίου ...............................................................................................................................................................................................................    103,7           93,7 

Μη πραγματοποιηθέντα (ζημίες)/ κέρδη μεταφερόμενα στα λοιπά συνολικά έσοδα  .........................................................................................................      (13,1)     10,0 

31 Δεκεμβρίου  ...................................................................................................................................................................................................................            90,6   

        

103,7 

      

                Τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν κατά κύριο λόγο 3.430.135 μετοχές της Coca-Cola 

HBC A.G. αξίας €89,9 εκατ. (2019: €103 εκατ.), μητρικής του Ομίλου Coca-Cola HBC A.G., εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

αξιών του Λονδίνου. Οι εύλογες αξίες των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ορίζονται με αναφορά σε 

χρηματιστηριακές τιμές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Εγκαταστάσεις        

    Οικόπεδα   και μηχανολογικός       

    και  κτίρια   εξοπλισμός     Σύνολο 

    € εκατ.   € εκατ     € εκατ. 

        

1 Ιανουαρίου 2020 ...............................................................................................................................................................................................................            0,4                      0,8         1,2 

Προσθήκες ...........................................................................................................................................................................................................................            —                      0,3         0,3 

Διαγραφές ............................................................................................................................................................................................................................    (0,1)                      (0,2)        (0,3) 

Αποσβέσεις χρήσης .............................................................................................................................................................................................................    (0,2)                     (0,2)         (0,4) 

31 Δεκεμβρίου 2020  ..........................................................................................................................................................................................................             0,1                      0,7        0,8 



 

 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια) 

Σελίδα 27 από 46 

 

Ετήσια Έκθεση 2020 

COCA-COLA HBC Υπηρεσίες Διοικητικής 

Υποστήριξης  Μ.Ε.Π.Ε. 
. 

5.   Χρηματοοικονομικά μέσα 

 Οι κατηγορίες των χρηματοοικονομικών μέσων την 31 Δεκεμβρίου είχαν ως ακολούθως: 

2020 

        

Χρημ/κα 

περιουσιακά 

στοιχεία στο 

αναπόσβεστο   

Συμμετοχικοί 

τίτλοι στην 

εύλογη αξία 

μέσω λοιπών 

συνολικών     

         κόστος   εσόδων   Σύνολο 

Απαιτήσεις         € εκατ.   € εκατ.   € εκατ. 

Επενδύσεις (Σημ. 4) .............................................................................................................................................................................................................      —  90,6  90,6 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (Σημ.8) ...........................................................................................................................................................................      10,4  —  10,4 

Χρηματικά διαθέσιμα (Σημ.9) .............................................................................................................................................................................................      1,8  —  1,8 

Σύνολο  ................................................................................................................................................................................................................................                       12,2  90,6  102,8 

                  
 

 

         

             

Υποχρεώσεις στο 

αποσβεσμένο      

             κόστος    Σύνολο 

Υποχρεώσεις            € εκατ.   € εκατ. 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (Σημ.12) ......................................................................................................................................................................      10,4  10,4 

Σύνολο .................................................................................................................................................................................................................................        10,4  10,4 

 

   2019 

        

Χρημ/κα 

περιουσιακά 

στοιχεία στο 
αναπόσβεστο   

Συμμετοχικοί 

τίτλοι στην 

εύλογη αξία μέσω 
λοιπών συνολικών     

         κόστος   εσόδων   Σύνολο 

Απαιτήσεις         € εκατ.   € εκατ.   € εκατ. 

Επενδύσεις (Σημ. 4) .............................................................................................................................................................................................................      —  103,7  103,7 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (Σημ.8) ...........................................................................................................................................................................      22,7  —  22,7 

Χρηματικά διαθέσιμα (Σημ.9) .............................................................................................................................................................................................      4,9  —  4,9 

Σύνολο  ................................................................................................................................................................................................................................                       27,6  103,7  131,3 

                  

             Υποχρεώσεις στο     

             αποσβεσμένο      

             κόστος    Σύνολο 

Υποχρεώσεις            € εκατ.   € εκατ. 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (Σημ.12) ......................................................................................................................................................................      13,5  13,5 

Σύνολο .................................................................................................................................................................................................................................        13,5  13,5 

 

                         

 

               

              H Εταιρεία δεν έχει παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία.  
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6.   Αναβαλλόμενη φορολογία  

Τα ακόλουθα ποσά, μετά από τους απαιτούμενους συμψηφισμούς εμφανίζονται στον ισολογισμό την 31 

Δεκεμβρίου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020   2019 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:   € εκατ.   € εκατ. 

     Που θα τακτοποιηθούν σε λιγότερο από 12 μήνες  ......................................................................................... To be settled after more than 12 months     

                  

0,7   

                  

0,7 

     Που θα τακτοποιηθούν μετά από 12 μήνες  ....................................................................................................................................................................   0,9  0,9 

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  .........................................................................................................................................................     1,6   1,6 

 

 

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων κατά τη διάρκεια του 2019 και 2020, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη συμψηφισμοί υπολοίπων που υπόκεινται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς, είχε ως ακολούθως: 

 

   

Μεταφερό-

μενες     Λοιπές  Λοιπές    

 

Φόρος   

  

    φορολογικές     Βραχ/μες   βραχ/σμες     

 επί των 

λογιστικών 

  

    ζημίες  

Προβλέ-

ψεις  

Υποχρεω-

σεις   Απαιτήσεις   Λοιπά 

 

αποσβέσεων 

 

Σύνολο 

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές 

απαιτήσεις   € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.  € εκατ.   € εκατ. 

 

€ εκατ. 

 

€ εκατ. 

Την 1η Ιανουαρίου 

2019 .....................................................................................................................................................................................................................................    —  1,3  —  —  —  —  1,3 

Μεταφορά στα 

αποτελέσματα χρήσης ............................................................................................................................................................................................... ……,,                 —     (0,1)  

             

—  —  0,4  —  0,3 

Την 31η  Δεκεμβρίου 

2019………………….   —  1,2  —  —  0,4  —  1,6 

 

Μεταφορά στα 

αποτελέσματα χρήσης ............................................................................................................................................................................................... ……,,                 —  0,2  —               —  (0,2)  —  — 

Την 31η Δεκεμβρίου 

2020………………….   —  1,4  —  —  0,2  —  1,6 
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6.   Αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια) 

Τα ακόλουθα ποσά, μετά από τους απαιτούμενους συμψηφισμούς εμφανίζονται στον ισολογισμό την 31 

Δεκεμβρίου: 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020   2019    

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:   € εκατ.   € εκατ.   

     Που θα τακτοποιηθούν μετά από 12 μήνες  ..................................................................................................... To be settled after more than 12 months    (0,2)  (0,4)   

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  ......................................................................................................................................................     

         

(0,2)   

         

(0,4)   

 

 

 

      
 

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του 2019 και 2020, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη συμψηφισμοί υπολοίπων που υπόκεινται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς, είχε ως ακολούθως: 

      
Φορολογικές

αποσβέσεις    Λοιπές   Κίνητρα        

      επιπλέον των    βραχυπρόθεσμες   κεφαλαιουχικών        

      λογιστικών   απαιτήσεις   επενδύσεων   Λοιπά   Σύνολο 

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις     € εκατ.   € εκατ.   € εκατ.   € εκατ.   € εκατ. 

                        

Την 1η Ιανουαρίου 2019 ......................................................................................................................................................................................................   0,1                 —  —  

           

(0,2)  (0,1) 

Μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσης .................................................................................................................................................................................   (0,3)                   —  —           —  (0,3) 

Την 31η Δεκεμβρίου 2019 ..................................................................................................................................................................................................   (0,2)                 —  —  

           

(0,2)  (0,4) 

  
    Μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσης ............................................................................................................................................................................   0,2                   —  —           —  0,2 

    Την 31η Δεκεμβρίου 2020 ..............................................................................................................................................................................................   —                 —  —  

           

(0,2)  (0,2) 

 

  Η κίνηση των καθαρών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων κατά τη διάρκεια του 2020 και 2019 είχε ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

       

    

2020 

€ εκατ.   

2019 

€ εκατ.   

Την 1η  Ιανουαρίου  .............................................................................................................................................................................................................    1,2   1,2   

Μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσης .................................................................................................................................................................................    0,2   —   

Την  31η Δεκεμβρίου  .........................................................................................................................................................................................................    1,4   1,2    
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7. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

            Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία την 31 Δεκεμβρίου αναλύονται ως ακολούθως:  

       

  2020  2019 

  € εκατ.  € εκατ. 

Εγγυήσεις .............................................................................................................................................................................................................................  0,2  0,2 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων (δάνεια) (βλέπε Σημείωση 10, 23) ................................................................................  7,0  2,8 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ...................................................................................................................................................  7,2  3,0 

 

 

8.   Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  

             Οι εμπορικές απαιτήσεις την 31 Δεκεμβρίου αναλύονται ως ακολούθως: 

        2020   2019 

        € εκατ.   € εκατ. 

Εμπορικές απαιτήσεις ..........................................................................................................................................................................................................    0,4  0,2 

Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες (βλέπε Σημείωση 23) ..........................................................................................................................         3,2        5,2 

Εμπορικές απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες (βλέπε Σημείωση 23) ..............................................................................................................................   0,7  0,8 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων ........................................................................................................................................................................................    4,3   6,2 

              

  

 

            
               Το 2020 οι εμπορικές απαιτήσεις (βλ. παραπάνω πίνακα) αποτελούνται από απαιτήσεις από την Partner Ballkanik 

και ανήλθαν στο ποσό των €0,4 εκατ. (2019: €0,2 εκατ.). Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο καλύπτεται από 

πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως περιγράφονται στη Σημείωση 20. 

 

               Οι συνολικές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

              

        2020    2019  

        € εκατ.   € εκατ. 

Εισπρακτέες εντός πιστωτικής περιόδου .............................................................................................................................................................................    4,0   6,1 

Εισπρακτέες μετά τη λήξη της πιστωτικής περιόδου ...........................................................................................................................................................    0,3   0,1 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων ........................................................................................................................................................................................     4,3   6,2 

       

               Την 31 Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία δεν κατείχε εξασφαλίσεις με τη μορφή υποθηκών, τραπεζικών εγγυήσεων, 

έναντι εμπορικών απαιτήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

              Την 31 Δεκεμβρίου 2020, οι εμπορικές απαιτήσεις ύψους €0,3 εκατ. (2019: €0,1 εκατ.) ήταν απαιτητές μετά τη 

λήξη της πιστωτικής περιόδου αλλά μη απομειωμένες. Η ενηλικίωση αυτών των εμπορικών απαιτήσεων είναι η ακόλουθη: 

        2020    2019  

        € εκατ.   € εκατ. 

Μεταξύ 3 και 6 μηνών .........................................................................................................................................................................................................    —   0,1  — 

Μεταξύ 6 και 12 μηνών .......................................................................................................................................................................................................    0,3  —   

       0,3   0,1 
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8.   Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (συνέχεια) 

          Οι λοιπές απαιτήσεις περιελάμβαναν τα παρακάτω :                                                                                

     

   2020   2019 

    € εκατ.   € εκατ. 

Προκαταβολές  ....................................................................................................................................................................................................................    0,2   0,1 

Δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες  (βλέπε Σημείωση 10 και 23) ....................................................................................................................................         5,8        16,3 

Λοιπές απαιτήσεις ................................................................................................................................................................................................................    0,1   0,1 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων ..............................................................................................................................................................................................    6,1   16,5 

 

9.  Χρηματικά διαθέσιμα 

 Τα χρηματικά διαθέσιμα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονταν σε €1,8 εκατ. (2019: €4,9 εκατ.) και 

αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και τραπεζικές καταθέσεις. Όλα τα χρηματικά διαθέσιμα είναι σε Ευρώ. 

              Τα χρηματικά διαθέσιμα σε ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανήλθαν στις 31 Δεκεμβρίου 2020 σε €0,1 εκατ. 

(2019: €0,1 εκατ.), ενώ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των παρόντων οικονομικών καταστάσεων σε € μηδέν εκατ. 

 

10.  Δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες 

  Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 
  2020   2019  

    € εκατ.   € εκατ.  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια σε συνδεδεμένες εταιρείες (βλέπε Σημείωση 8) ...........................................................................................................................    5,7   16,3  

Μακροπρόθεσμα δάνεια σε συνδεδεμένες εταιρείες (βλέπε Σημείωση 7) ..........................................................................................................................    7,0   2,8  

Σύνολο δανείων ..................................................................................................................................................................................................................    12,7   19,1  

 
  

               Κατά τη διάρκεια του 2019, στις 5 Σεπτεμβρίου, νέα σύμβαση δανείου πραγματοποιήθηκε με την Coca-Cola HBC 

Finance BV, συνολικού ύψους  €8,8 εκατ. και ημερομηνία λήξης την 15 Απριλίου 2020, ενώ η σύμβαση που υπογράφηκε 

στις 21 Οκτωβρίου του 2019 ύψους  €2,8 εκατ. έχει ημερομηνία λήξης την 21 Οκτωβρίου 2021. 

                Κατά τη διάρκεια του 2020, πραγματοποιήθηκαν συμβάσεις δανείου με ημερομηνία 21 Μαΐου με την Coca-Cola 

HBC Finance BV, ύψους  €2,8 εκατ. και ημερομηνία λήξης, δύο μήνες μετά, την 20 Ιουλίου 2020. Επίσης με ημερομηνίες 24 

Σεπτεμβρίου και 29 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συμβάσεις ύψους  €2,9 εκατ. (βλέπε Σημείωση 7) και ημερομηνία 

λήξης την 24 Απριλίου 2021, ενώ στις 20 Μαρτίου υπογράφηκε αντίστοιχη σύμβαση ύψους €7 εκατ. και ημερομηνία λήξης 

την 18 Μαρτίου 2022. 

               Το μέσο σταθμικό επιτόκιο για το 2019 ήταν 2,22%, ενώ για το 2020 ανήλθε στα 1,87%. Οι συνολικές πληρωμές 

για δάνεια κατά τη διάρκεια του 2020 ανήλθαν σε €12,7 εκατ., και οι συνολικές εισπράξεις ανήλθαν σε €19,1  εκατ. 
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11.  Μισθώσεις 

             Οι μισθώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται στον ισολογισμό μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, αφορούν κυρίως κτίρια 

και οχήματα. Η διάρκεια των μισθώσεων διαπραγματεύεται μεμονωμένα και περιλαμβάνει μεγάλο εύρος διαφορετικών όρων 

και προϋποθέσεων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής ευελιξίας στα πλαίσια διαχείρισης των περιουσιακών 

στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Το μέσο σταθμικό επαυξητικό επιτόκιο δανεισμού του 

μισθωτή που εφαρμόστηκε στις υποχρεώσεις από μίσθωση για το 2020 ήταν 2.62%. 

                 Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και οι υποχρεώσεις από μισθώσεις της Εταιρείας 

παρουσιάζονται πιο κάτω: 

 2020 2019 

 € εκατ. € εκατ. 

Οικόπεδα και κτίρια 0,1 0,4 

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 0,7 0,8 

Σύνολο δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 0,8 1,2 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μίσθωση 0,3 0,6 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μίσθωση 0,5 0,6 

Σύνολο υποχρεώσεων από μίσθωση 0,8 1,2 

 

 

12.   Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις- Εμπορικές, λοιπές και φορολογικές          

          

            Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την  31 Δεκεμβρίου αναλύονται ως ακολούθως:         

          

    2020   2019 

    € εκατ.   € εκατ. 

Εμπορικές υποχρεώσεις .......................................................................................................................................................................................................    1,1   0,7 

Δεδουλευμένα έξοδα............................................................................................................................................................................................................    1,8   2,4 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (βλέπε Σημείωση 11) .........................................................................................................................................    0,3   0,6 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες (βλέπε Σημείωση 23) ......................................................................................................................................    1,6   2,4 

Αποδοχές και λοιπές αμοιβές προσωπικού πληρωτέες ........................................................................................................................................................    0,7   0,8 

Βραχυπρόθεσμο μέρος προβλέψεων για παροχές προσωπικού (βλέπε Σημείωση 13)  .......................................................................................................    4,9   6,6 

Σύνολο εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων..................................................................................................................................................................    10,4  13,5 

Φόρος εισοδήματος ..............................................................................................................................................................................................................    —   0,7 

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών .............................................................................................................................................................................................    1,0   5,2 

Λοιποί φόροι  .......................................................................................................................................................................................................................    0,3   0,2 

Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις  ....................................................................................................................................................................................    1,3   6,1 

Σύνολο εμπορικών, λοιπών και φορολογικών  υποχρεώσεων ........................................................................................................................................    11,7   19,6 
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13.   Παροχές προσωπικού 

 Οι παροχές προσωπικού αναλύονται ως ακολούθως: 

  2020  2019   

    € εκατ.   € εκατ.    

Προγράμματα καθορισμένων παροχών       

Αποζημιώσεις αποχώρησης από την υπηρεσία....................................................................................................................................................................   7,0   5,7   

Λοιπές παροχές ....................................................................................................................................................................................................................   0,6   1,0      

Σύνολο προγραμμάτων καθορισμένων παροχών .............................................................................................................................................................   7,6   6,7   

     

Λοιπές παροχές προσωπικού      

Πρόγραμμα μακροπρόθεσμων κινήτρων  ............................................................................................................................................................................   1,3   1,5   

Πρόγραμμα βραχυπρόθεσμων κινήτρων  ............................................................................................................................................................................   4,7   6,3   

Πρόβλεψη ανασχηματισμού  ...............................................................................................................................................................................................   0,1   0,1   

Λοιπές παροχές  ...................................................................................................................................................................................................................   0,1   0,2   

Σύνολο λοιπών παροχών προσωπικού ..............................................................................................................................................................................   6,2   8,1   

Σύνολο υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό ..............................................................................................................................................................   13,8   14,8   

              
              Οι υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό την 31η Δεκεμβρίου κατανεμήθηκαν σε βραχυπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες ως ακολούθως: 

       

    2020   2019    

    € εκατ.   € εκατ.    

Βραχυπρόθεσμο μέρος .........................................................................................................................................................................................................   4,9   6,6   

Μακροπρόθεσμο μέρος .......................................................................................................................................................................................................   8,9   8,2   

Σύνολο υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό ..............................................................................................................................................................   13,8   14,8   

                  

               Οι υπάλληλοι της Coca-Cola HBC ΜΕΠΕ δικαιούνται αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία, γενικά βάσει 

του χρόνου υπηρεσίας, της κατηγορίας κατάταξής τους και των αποδοχών τους.  

 
               Συμφωνία των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών στο προσωπικό: 

    2020   2019 

    € εκατ.   € εκατ. 

Παρούσα αξία υποχρέωσης παροχών την 1η  Ιανουαρίου ...................................................................................................................................................    6,7   6,2 

Κόστος υπηρεσίας ...............................................................................................................................................................................................................    0,5   0,4 

Χρηματοοικονομικό κόστος ................................................................................................................................................................................................    0,1   0,1 

Περικοπές / διακανονισμοί / μεταφορά υπαλλήλων ............................................................................................................................................................    (0,3)   1,3 

Καταβολές παροχών  ...........................................................................................................................................................................................................    (0,3)   (2,3) 

Αναλογιστικές ζημίες από μεταβολή χρηματοοικονομικών παραδοχών   0,7  0,9 

Προσαρμογές λόγω εμπειρίας .............................................................................................................................................................................................    0,1  0,1 

Παρούσα αξία υποχρέωσης παροχών την 31 Δεκεμβρίου ..............................................................................................................................................    7,5   6,7 
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13.   Παροχές προσωπικού (συνέχεια) 

 

 Η παρούσα αξία και η κατάσταση χρηματοδότησης των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών προσωπικού 

αναλύονται ως ακολούθως: 

        2020    2019    

        € εκατ.   € εκατ.   

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων ........................................................................................................................................................   7,5   6,7  

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών προσωπικού ........................................................................................................................................................   7,5   6,7  

 

              

              Η κίνηση στην καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών στον ισολογισμό αναλύθηκε ως ακολούθως: 

                  

            2020   2019 

            € εκατ.   € εκατ. 

Την 1η Ιανουαρίου ...............................................................................................................................................................................................................    6,7   6,2   

Αναγνωρισθέν έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης .........................................................................................................................................    0,3   1,8   

Καταβολές παροχών εργοδότη ............................................................................................................................................................................................    (0,3)   (2,3)   

Αναλογιστική ζημία αναγνωρισθείσα στα λοιπά συνολικά έσοδα  .....................................................................................................................................    0,8   1,0   

Την 31η Δεκεμβρίου  ..........................................................................................................................................................................................................    7,5   6,7   

              

              

 

              Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στο προσωπικό, 

αποτελούνταν από τα κάτωθι στοιχεία για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου: 

                  

            2020    2019  

            %   % 

Προεξοφλητικό επιτόκιο ......................................................................................................................................................................................................    0,50   1,10   

Ποσοστό αύξησης αποδοχών ...............................................................................................................................................................................................    2,25   2,25   

  

 

 

 

 

                

           

               Το έξοδο που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αποτελούνταν από τα κάτωθι στοιχεία:  

                  

        2020   2019   

        € εκατ.   € εκατ.   

Κόστος υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων περικοπών / μεταφορών υπαλλήλων ...............................................................................................................    0,2   1,7           4,7 

Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος υποχρέωσης καθορισμένων παροχών........................................................................................................................    0,1   0,1          1,4 

Σύνολο .................................................................................................................................................................................................................................    0,3   1,8          6,1 

                 

              Τα έξοδα για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού και 

παρουσιάζονται στα λειτουργικά έξοδα.  
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14.   Εταιρικό κεφάλαιο 

 

                Το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2020. 

    Αριθμός         

    

Εταιρικών 

μεριδίων    Εταιρικό     

    (εγκεκριμένων    κεφάλαιο     

    και εκδοθέντων)   € εκατ.     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 .............................................................................................................................................................................................    2.884.000  86,5   

Κατεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο   —   —     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 ..........................................................................................................................................................................................    2.884.000     86,5     

 

 

15.  Λοιπά αποθεματικά 

 

              Τα αποθεματικά της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου είχαν ως ακολούθως :  

             

    2020   2019   

    € εκατ.   € εκατ.   

Λοιπά αποθεματικά          

  Αφορολόγητο αποθεματικό................................................................................................................................................................................................             15,0   

         

15,0   

  Τακτικό αποθεματικό .........................................................................................................................................................................................................    8,4   8,0   

  Αποθεματικό προγραμμάτων παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης ............................................................................................................................            52,2           52,2   

  Αποθεματικό από αποτίμηση λοιπών          

   χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ................................................................................................................................................................            21,2           34,4   

Σύνολο λοιπών αποθεματικών ...........................................................................................................................................................................................       96,8   109,6   

 

Αφορολόγητο αποθεματικό 

Το αφορολόγητο αποθεματικό περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα επενδύσεων και λοιπά αφορολόγητα ή εν μέρει 

φορολογηθέντα αποθεματικά της Εταιρείας. To αφορολόγητο αποθεματικό μπορεί να διανεμηθεί εφόσον φορολογηθεί, όπου 

η φορολόγηση αυτή απαιτείται. 

Τακτικό αποθεματικό 

 Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και δεν μπορεί να διανεμηθεί.  

Αποθεματικό προγραμμάτων παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης 

Το αποθεματικό αυτό αντιπροσωπεύει τη σωρευμένη χρέωση στα αποτελέσματα χρήσης από προγράμματα 

παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που παρείχε η «Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως ΑΕ» και 

απέκτησε η Εταιρεία μετά τις απορροφήσεις  (βλέπε Σημείωση 1). 

Αποθεματικό από αποτίμηση λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Το αποθεματικό από αποτίμηση λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων απεικονίζει τις μεταβολές 

στις εύλογες αξίες των λοιπων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Τα ποσά σε αυτό το αποθεματικό 

μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης με την πώληση ή την απομείωση των σχετικών επενδύσεων. 
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16.   Λειτουργικά έξοδα  

  (α)         Τα  λειτουργικά έξοδα  για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου: 

 

      

 

 

 (β)        Κόστος προσωπικού              

              

              Το κόστος προσωπικού αναλύεται ως ακολούθως: 

              

     

    2020     2019     

    € εκατ.     € εκατ.  

Μισθοί και ημερομίσθια ......................................................................................................................................................................................................    19,2   23,0  

Εργοδοτικές εισφορές ..........................................................................................................................................................................................................    4,2   4,6  

Συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού .........................................................................................................................................................................    5,8   7,1  

Παροχές αφυπηρέτησης προσωπικού ..................................................................................................................................................................................    —   2,2  

Σύνολο κόστους προσωπικού  ...........................................................................................................................................................................................    29,2   36,9  

             

 

               Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης κατά το 2020 ήταν 211 (2019: 206). 

       
 

 
17.   Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα             

              

              Τα καθαρά χρηματοοικονομικά  έσοδα/ (έξοδα) για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου αναλύονται ως 

ακολούθως : 

  

              

    2020   2019   

    € εκατ.   € εκατ.   

Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες εταιρείες (βλέπε Σημείωση 23) .................................................................................................................................    0,3   0,2   

Χρεωστικοί τόκοι προς τρίτους  ..........................................................................................................................................................................................    (0,1)   (0,1)   

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα ..................................................................................................................................................................................    0,2   0,1   

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

             

        

             2020                    2019 

    € εκατ.   € εκατ. 

Έξοδα λειτουργικά ...............................................................................................................................................................................................................          6,2         9,3 

Έξοδα διάθεσης ...................................................................................................................................................................................................................           2,9          5,8 

Έξοδα διοίκησης ..................................................................................................................................................................................................................           27,2          31,4 

Έξοδα ανασχηματισμού/ αναδιάρθρωσης ...........................................................................................................................................................................    —          2,0 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων ............................................................................................................................................................................................         36,3        48,5 
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18.   Φορολογία 

              

              Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα πpοέκυπτε με την 

εφαρμογή του ονομαστικού φορολογικού συντελεστή που ισχύει στην Ελλάδα ως ακολούθως: 

              

     2020   2019    

    € εκατ.   € εκατ.   

Κέρδη προ φόρων βάσει της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης .....................................................................................................................................    7,3   13,0   

          

Φόρος  εισοδήματος υπολογισμένος με φορολογικό συντελεστή 24% ( 2019: 24%)   1,8   3,1   

Φόρος επι δαπανών που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ..................................................................................................................................................         0,4        1,2   

(Εσοδα)/ έξοδα από φόρους προηγούμενων χρήσεων .........................................................................................................................................................         (0,6)       1,6   

Τρέχων φόρος εισοδήματος    1,6   5,9   

              

 

              Για τη κλειόμενη χρήση 2020, ήδη διενεργείται έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης από την ελεγκτική 

εταιρεία  PricewaterhouseCoopers Α.Ε.. Κατά την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει 

να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις. 
 

              Ο φόρος εισοδήματος για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου αναλύεται ως ακολούθως: 

 

    2020    2019   

    € εκατ.   € εκατ.   

Τρέχων φόρος εισοδήματος .................................................................................................................................................................................................    1,6   5,9   

Αναβαλλόμενος φόρος (βλέπε Σημείωση 6) ........................................................................................................................................................................    (0,2)   0,1   

Φόρος εισοδήματος βάσει της κατάστασης αποτελεσμάτων   1,4   6,0   

 
Από τη χρήση 2011 έως και 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, των 

οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο 

δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνταν να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 1 

του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013(έτη 2014 και μετά) και παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 (χρήσεις 2011 έως 

2013). Για τις χρήσεις από 1.1.2016 και μετά η διενέργεια του ελέγχου αυτού είναι προαιρετική. Το ως άνω πιστοποιητικό 

εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην 

εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης», που συνοδεύεται από το Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών 

Στοιχείων. Όπως προβλέπεται με την ΠΟΛ.1124/2015 και την τροποποίησή της με την ΠΟΛ. 1108/2017 και την 

ΠΟΛ.1067/2018, το αργότερο έως την τελευταία ημέρα του δέκατου μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής 

περιόδου,  η προαναφερθείσα Έκθεση και το οικείο Προσάρτημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών 

από τον Ορκωτό ελεγκτή ή την ελεγκτική Εταιρεία.  

 

Για τις χρήσεις 2014 έως 2019, ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης διενεργήθηκε από την ελεγκτική 

εταιρεία  PricewaterhouseCoopers Α.Ε. από την οποία και έλαβε την «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης». Από τον 

έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίστηκαν στις 

οικονομικές καταστάσεις.  
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18.   Φορολογία (συνέχεια) 

              Για τη χρήση 2020 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις 

του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται 

να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 

ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

              Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, 

κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη, όταν κρίνεται 

απαραίτητο, κατά περίπτωση έναντι πιθανών πρόσθετων φόρων που μπορεί να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές. 
 
19.   Προγράμματα παροχών μετοχικών τίτλων 

Η χρέωση στα αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου σε σχέση με τα προγράμματα παροχών 

μετοχικών τίτλων είχε ως εξής: 

 2020    2019 

  € εκατ.   € εκατ. 

Μετοχές συνδεδεμένες με στόχους αποδοτικότητας  ...........................................................................................................................................................  1,9   1,8 

Μετοχές παρακρατούμενες για προγράμματα παροχών μετοχικών τίτλων  ........................................................................................................................  0,5   0,6 

Σύνολο προγραμμάτων παροχών μετοχικών τίτλων 2,4   2,4 

 

                 Στα αποτελέσματα της χρήσης χρεώθηκαν €0,9 εκατ. ευρώ (2019: 1,3 εκατ. ευρώ) που αφορούν σε μετοχές 

συνδεδεμένες με στόχους αποδοτικότητας τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα. 

 

 

Όροι και προϋποθέσεις 

      

α) Μετοχές συνδεδεμένες με στόχους αποδοτικότητας. 

 

Η Coca-Cola HBC A.G. είχε θεσπίσει ένα πρόγραμμα παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών σύμφωνα με το 

οποίο χορηγούνται στα ανώτατα στελέχη αμοιβές υπό την μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών, ανάλογα με την 

απόδοση του υπαλλήλου, τις δυνατότητές του και το επίπεδο ευθύνης. Τα δικαιώματα χορηγούνται σε τιμή εξάσκησης ίση 

με την τιμή κλεισίματος των μετοχών της Coca-Cola HBC A.G. κατά το κλείσιμο των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου του 

Λονδίνου κατά την ημέρα παραχώρησης. Τα δικαιώματα κατοχυρώνονται κατά το ένα τρίτο των επαυξήσεων κάθε χρόνο επί 

τρία χρόνια και μπορούν να εξασκηθούν για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα χρόνια από την ημερομηνία παραχώρησης. Όταν 

εξασκούνται τα δικαιώματα, οι εισπράξεις, καθαρές από τυχόν κόστη συναλλαγής, πιστώνονται στο εταιρικό κεφάλαιο (στην 

ονομαστική αξία) και στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Ο Όμιλος δεν έχει εκδώσει νέα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς 

μετοχών από το 2014. 

Από το 2015, ο Όμιλος υιοθέτησε ένα πρόγραμμα παροχών μετοχών συνδεδεμένων με στόχους αποδοτικότητας, 

σύμφωνα με το οποίο χορηγούνται στα ανώτατα στελέχη μετοχές οι οποίες έχουν περίοδο ωρίμανσης τριών χρόνων και 

συνδέονται με συγκεκριμένους βασικούς δείκτες απόδοσης του Ομίλου. Οι μετοχές χορηγούνται σε τιμή ίση με την τιμή 

κλεισίματος της διαπραγμάτευσης μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου κατά την ημερομηνία 

παραχώρησης.  
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19.   Προγράμματα παροχών μετοχικών τίτλων (συνέχεια) 

Κατά τη διάρκεια της 2018, ο Όμιλος τροποποίησε το πρόγραμμα παροχών μετοχών συνδεδεμένων με στόχους 

αποδοτικότητας, προκειμένου οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε αυτό να λαμβάνουν κατά την κατοχύρωση όχι μόνο τον 

συγκεκριμένο αριθμό μετοχών, αλλά και αναδρομικά, την αξία των μερισμάτων που αντιστοιχούν στα έτη από τη 

παραχώρηση μέχρι την ημερομηνία κατοχύρωσης. Το κόστος από την τροποποίηση έχει αποδοθεί στην περίοδο από την 

ημερομηνία τροποποίησης μέχρι την ημερομηνία κατοχύρωσης, με την επιφύλαξη της έγκρισης της Επιτροπής Αποδοχών. Η 

τμηματική εύλογη αξία των €1,38 ανά μετοχή για τις παραχωρήσεις 2015 και 2016 και €1,48 ανά μετοχή για την 

παραχώρηση 2017 αναγνωρίζεται ως δαπάνη από την ημερομηνία τροποποίησης έως το τέλος της περιόδου κατοχύρωσης. 

β) Μετοχές παρακρατούμενες για προγράμματα παροχών μετοχικών τίτλων. 

 
Η Εταιρεία ως μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC A.G. έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα παροχών μετοχικών τίτλων, 

“Πρόγραμμα Παροχής Μετοχών”, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα παροχής μετοχικών τίτλων στο οποίο μπορούν να 

συμμετέχουν υπάλληλοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν 1% έως 15% του 

μισθού τους σε κοινές μετοχές της Coca-Cola HBC A.G. συνεισφέροντας στο πρόγραμμα σε μηνιαία βάση. Η Coca-Cola 

HBC ΜΕΠΕ αντιστοιχεί τις εισφορές των υπαλλήλων με μία ετήσια εργοδοτική εισφορά που προσεγγίζει το 5% του μισθού 

τους, η οποία, για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, έγινε τον Δεκέμβριο του 2020. Οι αντίστοιχες μετοχές 

αγοράστηκαν τον Ιανουάριο του 2021 και κατοχυρώθηκαν άμεσα. 

Δραστηριότητα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών 

 

               Τα εκκρεμή δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών είναι πλήρως κατοχυρωμένα και μπορούν να ασκηθούν μέχρι 

το 2026. 

 

Δραστηριότητα προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών. 

 

Η δραστηριότητα των προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών για τις χρήσεις που έληξαν την 31 

Δεκεμβρίου 2020 και 2019, αναλύεται ως εξής: 

   Αριθμός   Μεσοσταθμική     Μεσοσταθμική 

    

δικ/των 

προαίρεσης   τιμή εξάσκησης     τιμή εξάσκησης  

    αγοράς μετοχών         

    2020    2020 (EUR)     2020 (GBP) 

Eκκρεμή την 1η Ιανουαρίου 2020 ........................................................................................................................................................................................    2.053.142   17,37     14,76  

Μείωση δικαιωμάτων λόγω αποχώρησης εργαζομένων .....................................................................................................................................................    (164.619)   —   — 

Ασκηθέντα  ..........................................................................................................................................................................................................................    (219.825)   12,49     10,64 

Εκκρεμή την 31η Δεκεμβρίου 2020 ...................................................................................................................................................................................    1.668.698   18,09     15,40 

Διατεθειμένα προς άσκηση την 31η Δεκεμβρίου 2020 .....................................................................................................................................................    1.668.698   18,09     15,40 
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19.   Προγράμματα παροχών μετοχικών τίτλων (συνέχεια) 

   Αριθμός   Μεσοσταθμική     Μεσοσταθμική 

    

δικ/των 

προαίρεσης   τιμή εξάσκησης     τιμή εξάσκησης  

    αγοράς μετοχών         

    2019    2019 (EUR)     2019 (GBP) 

Eκκρεμή την 1η Ιανουαρίου 2019 ........................................................................................................................................................................................    2.299.559   17,88     15,17  

Μείωση δικαιωμάτων λόγω αποχώρησης εργαζομένων .....................................................................................................................................................   (23.000)      

Αύξηση δικαιωμάτων λόγω πρόσληψης εργαζομένων  .......................................................................................................................................................   118.073      

Ασκηθέντα  ..........................................................................................................................................................................................................................    (461.271)   15,60     13,08 

Δίκαιη προσαρμογή  ............................................................................................................................................................................................................   119.781  17,37   14,76 

Εκκρεμή την 31η Δεκεμβρίου 2019 ...................................................................................................................................................................................    2.053.142   17,37     14,76 

Διατεθημένα προς άσκηση την 31η Δεκεμβρίου 2019 .....................................................................................................................................................    2.053.142   17,37     14,76 

 

               Η μέση σταθμική υπολειπόμενη συμβατική διάρκεια των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών σύμφωνα με τα 

προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών της 31ης  Δεκεμβρίου 2020 ήταν 3,2 χρόνια (2019: 2,5). 

 

Δραστηριότητα σε σχέση με μετοχές συνδεδεμένες με στόχους αποδοτικότητας. 

 

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει πληροφορίες σχετικά με μετοχές συνδεδεμένες με στόχους αποδοτικότητας την 31 

Δεκεμβρίου 2020 και 2019: 

   Αριθμός   Αριθμός     

    μετοχών   μετοχών     

    2020   2019     

Eκκρεμείς την 1η Ιανουαρίου ..............................................................................................................................................................................................    360.500   402.056     

Μείωση μετοχών λόγω αποχώρησης εργαζομένων .............................................................................................................................................................    (126.695)   (45.606)   

Αύξηση μετοχών λόγω πρόσληψης εργαζομένων ...............................................................................................................................................................    —   59.611     

Χορηγηθείσες*  ...................................................................................................................................................................................................................    149.189   128.732   

Δίκαιη προσαρμογή .............................................................................................................................................................................................................    —   21.583     

Ακυρωθείσες  .......................................................................................................................................................................................................................    (19.695)   (37.785)     

Ασκηθείσες  .........................................................................................................................................................................................................................    (62.238)   (168.091)   

Εκκρεμείς την 31η  Δεκεμβρίου ........................................................................................................................................................................................    301.061   360.500     

*περιέχει και τα ισοδύναμα μερισμάτων που χορηγήθηκαν από την κατοχύρωση του 2017. 

Η εύλογη αξία των μετοχών συνδεδεμένων με στόχους αποδοτικότητας για το 2020 ανερχόταν στα 17,87 ευρώ ανά 

μετοχή  (2019: 30,13 ευρώ) και ο μέσος όρος της υπόλοιπης συμβατικής ζωής τους στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 1,5 χρόνια 

(2019 :1,3). Να σημειωθεί οτι η εύλογη αυτή αξία είναι πριν από τη δίκαιη προσαρμογή. 

Οι βασικές  υποθέσεις για την αποτίμηση των μετοχών συνδεδεμένων με στόχους αποδοτικότητας  είναι οι εξής: 

   2020     2019 

    € (ΕUR)   € (ΕUR) 

Μέση σταθμική τιμή μετοχής ..............................................................................................................................................................................................    17,9   30,1 

Μέση σταθμική περίοδος ωρίμανσης σε χρόνια ..................................................................................................................................................................    3,0   3,0 
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20.   Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: στον κίνδυνο αγοράς 

(συμπεριλαμβανομένου του συναλλαγματικού κινδύνου και του κινδύνου διακύμανσης επιτοκίων), στον πιστωτικό κίνδυνο, 

στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο κεφαλαίου. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εστιάζει στην 

αστάθεια των χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τα πιθανά δυσμενή αποτελέσματα στις 

ταμειακές ροές της Εταιρείας.  

Η διαχείριση κινδύνου πραγματοποιείται από το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων και χρηματοοικονομικών κινδύνων 

της Εταιρείας με έναν ελεγχόμενο τρόπο, σύμφωνο με τις εγκεκριμένες πολιτικές των διαχειριστών. Το τμήμα διαχείρισης 

διαθεσίμων και χρηματοοικονομικών κινδύνων προσδιορίζει, αξιολογεί και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους. Οι διαχειριστές έχουν εγκρίνει την πολιτική διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου, η οποία παρέχει το 

πλαίσιο ελέγχου για όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με τη διαχείριση διαθεσίμων και χρηματοοικονομικών κινδύνων. 

Κίνδυνος Αγοράς 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς η αξία των συναλλαγών της σε ξένο 

νόμισμα δεν ήταν σημαντική κατά τη χρήση του 2020. 

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Ο κίνδυνος της Εταιρείας σε διακυμάνσεις των επιτοκίων σχετίζεται με το μακροπρόθεσμο δανεισμό προς 

συνδεδεμένες εταιρείες. Δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο στις ταμειακές ροές από 

διακυμάνσεις των επιτοκίων. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες έχουν σταθερό επιτόκιο, ενώ 

αντίστοιχα τα μακροπρόθεσμα έχουν κυμαινόμενο. Τα δάνεια που έχει χορηγήσει η Εταιρεία είναι σε Ευρώ. 

              Η Διοίκηση αξιολογεί την έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίων για τις απαιτήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο μέσω της 

ανάλυσης ευαισθησίας. Η ανάλυση βασίζεται σε μία αύξηση ή μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης. Η διοίκηση 

θεωρεί ότι αυτή η μεταβολή στα επιτόκια αντιπροσωπεύει τις εκτιμήσεις της για εύλογα πιθανές διακυμάνσεις στα επιτόκια. 

Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης ευαισθησίας δείχνουν πως η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο επιτοκίων είναι 

ασήμαντη. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

              Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στην Εταιρεία 

οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος που 

αντιμετωπίζει η Εταιρεία στην περίπτωση που τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αποτύχουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 

την 31 Δεκεμβρίου 2020 αναφορικά με κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι η λογιστική αξία 

των περιουσιακών αυτών στοιχείων, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό.  

 

               Η πιστοληπτική ικανότητα των πελατών εκτιμάται συνήθως μέσω ιστορικής εμπειρίας, λαμβάνονται όμως επιπλέον 

υπόψη μελλοντικοί παράγοντες σε σχέση με τους πελάτες καθώς και το οικονομικό περιβάλλον. Τα πιστωτικά όρια 

ορίζονται αναλόγως.  
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20.   Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

               Η Εταιρεία δεν έχει παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της 

Εταιρείας είναι κυρίως επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και για μικρό χρονικό 

διάστημα. Ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα υπόκεινται επίσης στις απαιτήσεις απομείωσης του 

ΔΠΧΑ 9, η αναγνωρισθείσα ζημιά απομείωσης ήταν επουσιώδης. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

              Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Η Εταιρεία διαχειρίζεται ενεργά τον κίνδυνο ρευστότητας, 

προκειμένου να διασφαλίσει την επάρκεια διαθεσίμων προς κάλυψη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

δεσμεύσεών της.  

 

 Την τελική ευθύνη για τη διαχείριση ρευστότητας την έχουν οι Διαχειριστές, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα 

κατάλληλο πλαίσιο διαχείρισης ρευστότητας για την εξασφάλιση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης της Εταιρείας και των λοιπών αναγκών διαχείρισης ρευστότητας. Η Εταιρεία 

διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με τη διατήρηση επαρκών αποθεματικών, τραπεζικών και δανειοληπτικών μέσων, 

διαθέσιμων τραπεζικών διευκολύνσεων, πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές και με τη συστηματική παρακολούθηση των 

προβλεπόμενων και πραγματικών ταμειακών ροών. Συγκεκριμένα, για την παρακολούθηση και διαχείριση του κινδύνου 

ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί εκτιμήσεις ταμειακών ροών σε τακτική βάση. 

 

 

Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

Όσον αφορά χρηµατοοικονοµικά µέσα µε τη µορφή χρηµατικών διαθεσίµων, καταθέσεων, επενδύσεων, 

βραχυπρόθεσµου δανεισµού και λοιπών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων (πλην των µακροπρόθεσµων δανείων), οι 

τρέχουσες αξίες τους είναι μια λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών τους.  

               Η εύλογη αξία απαιτήσεων και υποχρεώσεων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία εκτός και αν αναφέρεται  

διαφορετικά. 

 

Οι πίνακες που ακολουθούν αναλύουν τις συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας. 

Οι πίνακες περιλαμβάνουν μη προεξοφλημένες ροές για τόκους και κεφάλαιο, με την παραδοχή ότι το επιτόκιο παραμένει 

σταθερό από την 31 Δεκεμβρίου. 

  
  € εκατ.   

    μέχρι 1 έτος   

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ......................................................................................................................................................................................    10,1  

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ............................................................................................................................................................................    0,3  

Την 31 Δεκεμβρίου 2020 ....................................................................................................................................................................................................    10,4  

        

 

 
  € εκατ.   

    μέχρι 1 έτος   

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις ......................................................................................................................................................................................    12,9  

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ............................................................................................................................................................................   0,6  

Την 31 Δεκεμβρίου 2019 ....................................................................................................................................................................................................    13,5  

 

Κίνδυνος κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητά της να συνεχίσει τη 

δραστηριότητα της και να διατηρήσει την ιδανική κεφαλαιακή διάρθρωση για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου. 
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20.   Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

Προκειμένου να διατηρηθεί ή να προσαρμοστεί η κεφαλαιακή διάρθρωση, η Εταιρεία μπορεί να αυξήσει ή να 

μειώσει το δανεισμό, να προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων στον εταίρο ή να του επιστρέψει κεφάλαιο. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο με βάση το δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Ο δείκτης υπολογίζεται 

ως το καθαρό ποσό δανεισμού προς το σύνολο του κεφαλαίου. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως το «Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων» όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό πλέον του καθαρού ποσού δανεισμού. Με το κλείσιμο της χρήσης που 

έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 δεν υπήρχαν δανειακές υποχρεώσεις, 

Εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

Σύμφωνα με την ιεραρχία της εύλογης αξίας, τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στην εύλογη αξία 

ταξινομούνται σε 3 επίπεδα. Οι εκτιμήσεις των εύλογων αξιών της Εταιρείας εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο. 

Επίπεδο 1 

Η εύλογη αξία των εισηγμένων συμμετοχικών τίτλων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών 

εσόδων βασίζεται στις καθορισμένες τιμές της αγοράς, όπως αυτές διαμορφώθηκαν την  31 Δεκεµβρίου 2020. 

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού την 31 Δεκεμβρίου έχουν αποτιμηθεί ως ακολούθως: 

2020     

    Επίπεδο 1     

    € εκατ.     

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία       

    Μετοχές ……………………………………………...   

               

90,6   

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων   90,6   

     
 

 

 

 

    

     

     

2019     

    Επίπεδο 1     

    € εκατ.     

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία      

    Μετοχές ……………………………………………...   

              

103,7   

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων   103,7   

 
 

21.   Δεσμεύσεις 
              

  

             Οικονομική υποστήριξη σε θυγατρικές  

 

             Η Εταιρεία έχει δεσμευτεί να παρέχει οικονομική υποστήριξη στην κοινοπραξία που έχει συστήσει με την Ηeineken 

μέσω του Ομίλου εταιρειών της Brewinvest S.A. στο άμεσο μέλλον, με βάση το ποσοστό συμμετοχής της στην κοινοπραξία. 
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22.   Αμοιβές Διαχειριστών  

Οι συνολικές αμοιβές που πληρώθηκαν οι διαχειριστές της Εταιρείας πηγάζουν από την σύμβαση εργασίας τους με 

την Εταιρεία. 

 

23.   Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

       (α)         Συναλλαγές με άμεσες θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες  

 

Η Εταιρεία κατέχει άμεσες συμμετοχές σε θυγατρικές και κοινοπραξίες  που αναφέρονται στις σημειώσεις 3 και 24. 

              Η Εταιρεία πραγματοποίησε τις παρακάτω συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες για τις χρήσεις που έληξαν την 31 

 Δεκεμβρίου: 

 

 

Δεκεμβρίου: 

  

  

  

   

 2020  2019 
 

 

 € εκατ.  € εκατ.   

Έξοδα από λήψη υπηρεσιών  ...............................................................................................................................................................................................  (0,4)  (0,9)   

Έσοδα παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης σημάτων (royalties)  .......................................................................................................................................  2,9  3,8   

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου  ..........................................................................................................................................................  0,1  0,1   

 

              Η Εταιρεία πραγματοποίησε τις παρακάτω συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες για τις χρήσεις που έληξαν την 31 

Δεκεμβρίου: 

 

 

  

  

   

 2020  2019 

        € εκατ.  € εκατ. 

Έξοδα από λήψη υπηρεσιών  ...............................................................................................................................................................................................  (3,1)  (3,7) 

Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης .......................................................................................................................................................................................  36,0  46,2 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου  ..........................................................................................................................................................  1,8  1,9 

Έσοδα από μερίσματα  ........................................................................................................................................................................................................  2,1  8,8 

Έσοδα τόκων (βλέπε Σημείωση 17) ....................................................................................................................................................................................  0,3  0,2 
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23.   Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (Συνέχεια) 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου, η Εταιρεία είχε τα ακόλουθα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρίες: 

     

 

2020 

€ εκατ.   

2019 

  € εκατ. 

Απαιτήσεις από θυγατρικές (βλέπε Σημείωση 8) ...............................................................................................................................................................           0,7  0,8 

 

            

 Κατά την 31 Δεκεμβρίου, η Εταιρεία είχε τα ακόλουθα υπόλοιπα με τις συνδεδεμένες εταιρείες: 

  
 

 

2020 

€ εκατ. 

2019 

€ εκατ.  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες (βλέπε Σημείωση 12) .....................................................................................................................................           1,6          2,4 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες (βλέπε Σημείωση 8) ...........................................................................................................................................................           3,2          5,2 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες (βλέπε Σημείωση 8) ........................................................................................................................  5,8            16,3           

Μακροπρόθεσμα δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες (βλέπε Σημείωση 7) ......................................................................................................................  7,0            2,8           

   

 (β)           Διαχειριστές 

              Διαχειριστές της Εταιρείας είναι οι κκ. Αναστάσιος Σταμούλης, Ιωάννης Λεούσης, Δημήτριος Σιώκης και Αθηνά 

Στεφανάτου με τους οποίους δεν πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές, μεταξύ της Εταιρείας και αυτών, πέραν των αμοιβών τους 

(βλέπε Σημείωση 22).  

 

 (γ)         Λοιπά 

 Δεν υπάρχουν σημαντικές συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 

και 2019. 

 

24.   Κοινοπραξίες 

Η Εταιρεία έχει συστήσει Κοινοπραξία με την Ηeineken η οποία δραστηριοποιείται μέσω του Ομίλου εταιρειών της 

Brewinvest S.A. Η Brewinvest S.A. εδρεύει στην Ελλάδα και η Εταιρεία κατέχει το 50%  του μετοχικού της κεφαλαίου.  

25.    Mακροοικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

                 Tο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα υπήρξε ευμετάβλητο τα τελευταία χρόνια, 

ωστόσο είχε παρουσιάσει σημαντικά σημάδια βελτίωσης μέχρι τις αρχές του 2020 όπου και η πανδημία του COVID-19 

επηρέασε τον μακροοικονομικό χάρτη στην Ελλάδα. H παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανoύς κρίσης, η 

οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή 

ζωή. Έχουν εφαρμοστεί περιορισμοί στα ταξίδια καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας σε πολλές χώρες με σταδιακή άρση 

αυτών έως και σήμερα. Τα μέτρα αυτά έχουν επιβραδύνει την οικονομία, τόσο στη χώρα μας όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, 

καθώς ο αόριστος χρονικός ορίζοντας αυτών, δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και μεταβλητότητας σημαντικών 

μακροοικονομικών μεγεθών. Η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας, 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την 

ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Καθώς ο ρυθμός υλοποίησης εμβολιασμών 

επιταχύνεται, ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σταδιακά το 2021. 
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26.    Mεταγενέστερα γεγονότα 

                Οι διαχειριστές της Εταιρείας προτείνουν για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 τη διανομή μερίσματος  

ύψους  € 5,0 εκατ στην Coca-Cola HBC Holdings B.V. και επιπλέον εως και € 1,6 εκατ. στους υπαλλήλους της Εταιρείας 

που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα παροχής βραχυπρόθεσμών και μακροπρόθεσμων κινήτρων. Η 

πρόταση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων. Να σημειωθεί ότι το ποσό που 

διανέμεται προς τους υπαλλήλους της Εταιρείας για σκοπούς λογιστικής απεικόνισης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αναγνωρίστηκε 

ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως, εντούτοις, σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο και τη φορολογική νομοθεσία 

αντιμετωπίζεται ως διανομή μερίσματος και ως εκ τούτου προστίθεται και διαμορφώνει τα προς διανομή καθαρά κέρδη της 

Εταιρείας. 

 

               Ειδικότερα τον Μάιο του 2021, η διοίκηση της Εταιρείας ενέκρινε την διανομή μερίσματος στους υπαλλήλους της 

Εταιρείας που συμμετέχουν στα προγράμματα  παροχής κινήτρων, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η 

διανομή μερίσματος σε μη μετόχους δεν ρυθμίζεται από κάποιο πρότυπο, επομένως οι αντίστοιχες καταβολές στο 

προσωπικό λογίζονται ως βραχυπρόθεσμες παροχές σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 παρ. 19 και ως μακροπρόθεσμες παροχές 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 παρ. 156. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 10, αυτή η απόφαση διανομής μερίσματος στους υπαλλήλους 

αποτελεί ένα γεγονός μεταγενέστερο της ημερομηνίας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και είναι ενδεικτικό των 

συνθηκών που προέκυψαν μετά από αυτή την περίοδο αναφοράς. Για τον λόγο αυτό γνωστοποιείται  ως μη προσαρμοστικό 

γεγονός.  

 

                Στις 16 Μαρτίου 2021 δάνειο αξίας € 2,8 εκατ. που είχε συναφθεί στις 21 Οκτωβρίου 2019 με συνδεδεμένη 

εταιρεία του Ομίλου, την Coca-Cola HBC Finance BV και έληγε στις 21 Οκτωβρίου του 2021 επεστράφει και 

χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη τρέχουσων πληρωμών 

 

                Σύμφωνα με την από 26 Φεβρουαρίου 2021 Έκτακτη Συνέλευση της Εταιρείας, τροποποιείται το Άρθρο 14 του 

Καταστατικού αυτής, προκειμένου να ενσωματώσει τη λειτουργία του υποκαστήματός εσωτερικού με ημερομηνία έναρξης 

την 1η Φεβρουαρίου 2021. Το υποκατάστημα της Εταιρείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να είναι πλήρως 

λειτουργικό κατά το 2ο τρίμηνο του 2021 με σκοπό να υποστηρίζει: 

- Γενικές διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με οικονομικές, εμπορικές και εργατικές υποθέσεις 

- Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης. 

H Διοίκηση εκτιμά ότι τα έσοδα των νέων δραστηριοτήτων για το 2021 θα ανέλθουν σε € 1,6 εκατ. με αντίστοιχα έξοδα να 

ανέρχονται σε  € 1,5 εκατ., με το ποσό των € 1,3 εκατ. να αφορά έξοδα προσωπικού. 

 

               Τον Ιανουάριο 2021 η Εταιρεία έλαβε € 1,9 εκατ από τις φορολογικές αρχές, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις 

τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις της κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

 

Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα.  
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